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Sammanfattning 
Titel: Sociala företags finansieringsproblematik: En litteraturstudie om bidragande faktorer 
till finansieringsgapet mellan sociala företag och dess finansiärer. 

Författare: Jeanette Koznar, Håkan Lindgren och Sandra Nilsson 

Handledare: Anders Wrenne 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera det befintliga kunskapsläget för hur fem utvalda 
faktorerna påverkar finansiärers benägenhet att investera i sociala företag, för att därefter 
urskönja mönster mellan dessa fem faktorerna och diskutera hur ett samspelande kan minska 
finansieringsgapet. 

Metod:  Vi valde att använda oss av en explorativ litteraturstudie som metod då denna 
karaktäriseras av att fördjupa förståelsen för ett forskningsproblem.  

Slutsatser: Vi fann att genom att se sambanden mellan de faktorer som påverkar 
finansieringsgapet, mellan sociala företag och finansiärer, kan flera faktorers inverkan på 
finansieringsgapet minskas framförallt genom att attackera en av dessa faktorer: de 
organisatoriska färdigheterna.  

Nyckelord: finansieringsgapet, missionavvikelse, organisatoriska färdigheter, personalstyrka, 
sociala företag, sociala mätningar, social påverkan, trade-off 
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Abstract 
Title: The financial problem for social enterprises: A literature review on contributing factors 
to the funding gap between social enterprises and its financiers. 

Authors: Jeanette Koznar, Håkan Lindgren och Sandra Nilsson 

Supervisor: Anders Wrenne 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology  

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose: The purpose of this essay is to identify the existing level of knowledge for how the 
five specifically chosen factors affect financiers' propensity to invest in social enterprises, and 
descry patterns between these five factors and discuss how an interaction between them can 
reduce the funding gap.  

Method: We chose an exploratory literature review as a method to conduct this study based 
on that it is characterized by further deepening the understandings of a specific research 
problem.  

Results: We found that by investigating the connection between the factors that contribute to 
the funding gap between social enterprises and financiers, the impact on the funding gap can be 
reduced primarily by attacking one of these factors: the organizational skills. 

Keywords: funding gap, mission drift, organizational skills, social enterprise, social impact, 
social measurements, staff body, trade-off  
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1 Inledning 
Denna uppsats är centrerad kring problematiken sociala företag har gällande finansiering av sin 
verksamhet. Behovet av sociala företag i Sverige förstärkes genom regeringens 
Välfärdsutredning (Finansdepartementet 2016, s. 464) där de ser idéburen verksamhet som en 
vital roll inom välfärdssektorn. Även EU-kommissionen (2011, s. 2) anser att den 
konkurrensutsatta sociala marknadsekonomin, däribland välfärdssektorer som skola och 
vård/omsorg, kräver ett socioekonomiskt ansvarstagande och social innovation för att kunna 
leverera nya lösning på varaktiga samhällsproblem. Vad skillnaden är mellan sociala och 
vinstmaximerande företag förklaras närmare under rubrik 2.1 i denna uppsats; för tillfället 
räcker det dock att känna till att sociala företag är ett affärskoncept där företaget har till syfte 
att bemöta ett socialt mål istället för att vara vinstmaximerande. Observera att sociala företag 
inte är en specifik bolagsform. 

Sociala företag har generellt sett svårare att hitta finansiärer som är villiga att investera i dem, 
till skillnad från vinstmaximerande företag (Finansdepartementet 2016, s. 465). Dessa 
svårigheter, som bidrar till att företag och investerare inte kan hitta varandra, bildar ett så kallat 
finansieringsgap där de sociala företagens behov av kapital är större än finansiärernas 
benägenhet att investera i dessa företag (Lyon & Baldock 2014, ss. 5-6; Engelmark, Mannonen 
& Mattsson 2015, s. 30). Syftet med denna uppsats, vilket presenteras sist i detta 
inledningskapitel, är att fokusera på detta finansieringsgap, men innan dess vill vi presentera 
hur behovet av sociala företag vuxit och vad anledningarna till detta är.  

1.1 Bakgrund 
Möjligheten för privata aktörer att idka näringsverksamhet inom välfärdssektorn infördes i och 
med friskolereformen 1992 (Skolverket 2015) och privatiseringen av vård/omsorg under 1990-
talet (Karlsson 2005, s. 27). Dessa avregleringar var ett steg i ledet att ändra styrsätt för den 
offentliga verksamheten genom en managementmetod som kallas för New Public Management, 
NPM (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016, s. 8). NPM har beskrivits innehålla fem doktriner där 
störst fokus läggs på att få ut mer värde för varje krona, och att ekonomiska incitament ska leda 
till en förbättrad verksamhet (Agevall 2005 se Andersson & Robertsson 2015, s. 4): 

 Styrning och kontroll – mer resultatorienterat vårdföretagande med strängare finansiell 
kontroll och prestationsersättningar 

 Disaggeregering/konkurrens – decentralisering genom privatisering 
 Ledningsroller och delaktighet – lokala chefer ska kunna målstyra verksamheten och 

lokala politiker får mer makt över centrala tjänstemän 
 Medborgare/kund – denna ska genom att få öva inflytande tillskansas makt 
 Nytt språk – bolagisering av offentlig verksamhet genom att patienter blir kunder, 

omsorg blir produktion, verksamhetsenheter blir resultatenheter, osv. 

Behovet av en ny styrning och därmed en av anledningarna till att NPM infördes var grundat i 
kritiken den offentliga förvaltningen fick utstå från såväl höger- som vänsterpolitiker under 
1970-talet. Offentlig styrning sågs som alltför byråkratisk, centraliserad, odemokratisk och 
ekonomiskt ineffektiv, och idén om hur privata företag, vars ekonomiska effektivitet var högre 
än den offentligas enligt debatten, kunde råda bot på detta ansågs som en lösning som kunde 
förverkligas genom att implementera NPM som ett styrsätt (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016, 
s. 9).  

NPM har emellertid fått utstå kritik från både forskare, patienter och vårdpersonal på flertalet 
grunder. Möjligheten att mäta kvalitet i absoluta termer har visat sig i praktiken vara tämligen 
svårt på grund av inte minst subjektivitet hos patienten (Järhult, Secher & Akner 2014 se 
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Andersson & Robertsson 2006, s. 7) och faktumet att externa faktorer bortom sjukhusvårdens 
kvalitet, såsom socioekonomi och livsstil, i stor utsträckning kan påverka utfallet det med 
(Engström 2014 se Andersson & Robertsson 2015, s. 2). En annan kritik som riktats är att NPM 
leder bort fokus från patienten till kostnader och ekonomi istället där en artikelserie av 
journalisten Maciej Zaremba påvisat flertalet argument mot detta systemskifte (Dagens Nyheter 
2013). Vårdpersonal och patienter har även offentligt uppmärksammat hur dessa styrsätt i deras 
ögon lett till en personalhämmande och ojämlik sjukvård (Gardell 2016; Virro 2016). ’ 

Privatiseringen som varit en följd av NPM har även lett till kritik i samhällsopinionen. Stora 
delar av medborgarna har uttryckt skepsis mot privata vinstuttag i välfärden och sagt sig vara 
för ett återinvesterande av vinst alternativt vinsttak, och i samband med valet 2014 var vinster 
i välfärden en viktigare fråga än exempelvis både försvaret och invandring (SIFO 2016; Inizio 
2016; SVT 2014). 

 
Figur 1: Vinst i välfärden (SIFO 2016)             Figur 2: Vad tycker du om vinster i välfärden? (Inizio 2016) 

 

27%

53%

10%

10%

Vinst i välfärden (SIFO)

Förbjudas Tillåt m vinsttak

Tillåt u vinsttak Vet ej

22%

41%

21%

12%

4%

Vad tycker du om vinster i 
välfärden? (Inizio)

Obegränsat Det mesta återinvesteras

Allt återinvesteras Förjudas

Vet ej



 
 

Sida 8 av 47 
 

 
Figur 3: Vilken betydelse har följande frågor för Ditt val av parti? (SVT 2014) 

Vi ser här vikten av att kommentera att vi enbart presenterar ovanstående politiska opinion för 
att ge dig som läsare en bild av varför Välfärdsutredningen (Finansdepartementet 2016, s. 464) 
anser att det kan finnas ett behov av ett alternativt företagande inom välfärdssektorn; ett av 
Regeringskansliets (2014) tre huvudsakliga ekonomiska mål är just att skapa social påverkan 
och en "välfärd som kommer alla till del". Vi tar inte någon hänsyn till att det kan finnas 
politiska motiv bakom att förändra styrsättet av den offentliga verksamheten idag från NPM till 
något annat, och heller inte vikten av dessa argument samtidigt som vi inte förnekar dess 
existens, utan vill bara göra dig uppmärksam på hur samhällsdebatten och vetenskapen har 
påvisat ett behov för en mer socialt inriktad verksamhetsutövning.  

Som tidigare nämnt har EU-kommissionen sett sociala företag som ett alternativt sätt att bedriva 
privat verksamhet inom välfärdssektorn på och föreslår det som en lösning på problematiken 
NPM medfört baserat på kritiken den fått. Motivet baseras huvudsakligen på att det specifika 
syftet med sociala företag just är att bemöta ett visst samhällsproblem eller samhällstillstånd. 
De drivs därigenom av ett engagemang där det sociala målfokuset är mer centralt än 
vinstmaximeringen, att så oftast sker på gräsrotsnivå genom lokala aktörer, samt att de är bättre 
matchade till värdeskapande branscher än vinstdrivande alternativ (EU-kommissionen 2011, 
ss. 2-4).  

Det är inte bara EU-kommissionen som anser att sociala företag, genom sitt värdeskapande och 
sin inställning till den vinst de gör, kan anses passa väl in som ett affärskoncept för att skapa 
samexistens inom välfärden där både samhälle och näringsliv kan mötas och bedriva 
verksamhet under förhållanden som båda parter kan acceptera (GCPSE1 2014, ss. 9-10; Smith 
Institute 2009, ss. 55-56). Dock har sociala företag en problematik till sin natur som ett 
vinstmaximerande företag inte har, nämligen svårigheten till finansiering (Finansdepartementet 
2016, s. 465), vilket leder oss in på problemdiskussionen. 

                                                           
1 Global Centre for Public Service Excellence 
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1.2 Problemdiskussion 
Alla företag behöver finansiellt kapital för att driva sin verksamhet. Cohen och Sahlman (2013) 
hävdar dock att sociala företag är särskilt utsatta gällande denna problematik, samt att dess 
största problem är dess brist på effektiva finansieringsmodeller; donationer bygger inte 
tillräckligt med kapital för innovation och tillväxt. Salman (2011) menar att traditionella 
finansieringsalternativ såsom banklån, riskkapital och venturekapital förvisso är lika 
tillgängligt för sociala företag som för vinstmaximerande företag, men sociala företag saknar 
ofta säkerheten som banken kräver och är ofta inte stora nog för risk- eller venturekapital eller 
ger tillräckligt med avkastning för dem.  

Enligt Tillväxtverket (2014a) finns det flera faktorer som försvårar för sociala företag gällande 
kapitaltillskansning. I Sverige är en del av problemet att det inte finns någon nationell 
församling, myndighet eller paraplyorganisation för denna företagsgrupp, och heller ingen 
särskild lagstiftning eller officiell bolagsform, med undantag för arbetsintegrerande sociala 
företag2. Begreppet sociala företag riskerar därför bli en särart inom företagandet som inte har 
en tydlig definition och kan därmed upplevas som alldeles för osäkert för investerare att placera 
sitt kapital i (Chertok, Hamaoui & Jamison 2008 se Engelmark, Mannonen & Mattsson 2015, 
s. 9). Bristen på säkerhet i just sociala företag pekar även Tillväxtverket (2014b) på i en studie 
de låtit utföra, där långivarna vittnar om att det sällan är kapitalstarka grupper som startar dessa 
bolag.  

Det finns bidrag och stödsystem att tillgå, men dessa har fått utstå viss kritik. Många av de 
sociala företagarna har en begränsad kunskap gällande företagsutveckling, administration, 
marknadsföring och ekonomi, och som en del av den marknadspolitiska åtgärden får de 
finansiellt och företagstekniskt stöd av bland andra Arbetsförmedlingen och Socialfonden 
(Tillväxtverket 2014a). Dock är dessa stödformer otillräckliga för sociala företag i allmänhet 
då de endast betalar ut ersättning eller bidrag i efterhand (Tillväxtanalys 2011, s. 55).  

Enligt Tillväxtverket (2014b) är ytterligare en finansieringshämmare valet av bolagsform. Då 
sociala företag ofta drivs av ett etos – att de ska uträtta gott i första hand – tenderar de att välja 
att driva företaget som en ekonomisk eller ideell förening då denna anses mer demokratisk och 
öppen än mer vinstdrivande bolagsformer såsom aktie- eller handelsbolag. Det är därmed 
vanligare med personligt ekonomiskt ansvarstagande vilket både skrämmer bort en del 
finansiärer men även utesluter andra då det är för mycket arbete bakom att kontrollera dessa 
personers solvens. Även NUTEK (2007, s. 2) argumenterar för att det sociala företagandet kan 
ses som ”otraditionell och annorlunda” och därigenom skrämma bort finansiärer.  

Det är således ett karaktärsdrag hos sociala företag att vara vinstdrivande men utan 
vinstmaximerande syfte; de är både non-profit och for-profit. Denna tudelade existens medför 
att finansiärer som vill gynna sociala eller samhälleliga projekt tenderar att ge pengar till non-
profit-organisationer, medan finansiärer som kräver avkastning tenderar att investera i for-
profit-företag (Dacin, Dacin & Tracey 2011 se Engelmark et al. 2015, s. 11). Finansiärerna som 
är intresserade av sociala företag tenderar istället att vara både donatorer och benägna att 
finansiera ett visst socialt projekt som har tillväxtpotential (Dacin et al. 2011, i Engelmark et 
al. 2015, s. 11).  

Olika finansieringshämmare bidrar till det som kallas för the funding gap – finansieringsgapet. 
Termen är beskrivande för hur det finns ett underskott av tillgängligt kapital för de sociala 
företagen, där deras behov överstiger finansiärernas vilja att investera.  Finansieringsgapet 
                                                           
2 Arbetsintegrerande sociala företag är sådana vars syfte enbart ligger i att integrera människor som anses stå 
långt från arbetsmarknaden och ha särskilt svårt att komma in på densamma i arbetslivet; dessa har en egen 
intresseorganisation (Bolagsverket 2015; Sofisam u.å.) 
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består således av svårigheterna för det sociala företaget och lämpliga investerare att kunna enas 
och matcha varandra (Lyon & Baldock 2014, ss. 5-6; Engelmark, Mannonen & Mattsson 2015, 
s. 30). Efter en grundlig litteratursökning bland forskningsartiklar i samband med denna uppsats 
fann vi återkommande att fem faktorer  var särskilt avgörande för huruvida finansieringsgapet 
kan expanderas eller reduceras. Dessa faktorer är social/finansiell avvägning, en välbalanserad 
personalstyrka, organisatoriska färdigheter, att mäta den sociala påverkan, samt att undvika 
missionavvikelse. Det är kring ovanstående fem faktorer som uppsatsens insamlade data är 
koncentrerad. Därtill kan konstateras att medan litteraturen påvisar hur avgörande de är för 
sociala företag, saknas forskning kring hur dessa fem faktorer interagerar med varandra. Nedan 
beskrivs faktorerna var för sig och hur de spelar roll specifikt för sociala företag.  

1. Social/finansiell avvägning 

Socialt företagande, kännetecknas av att den cirkel som återkommande ger upphov till social 
välfärd och ekonomiskt värde, måste balansera ledande processer mellan sociala och 
kommersiella imperativ (Borzaga and Defourny, 2001; Christie and Honig, 2006; Dacin, Dacin 
& Matear 2010 se Imperatori & Ruta 2015). Majoriteten av sociala företag utövar en försiktig, 
inkrementell och opportunistisk tillväxtstrategi för att både kombinera sociala och ekonomiska 
mål och för att undvika konkurs (Sunley & Pinch 2012, s. 119). Sociala företag måste hantera 
både komplexa institutionella sammanhang och samhällsinfluenser, tillgodose olika typer av 
slutliga användarklienters förväntningar och bestämma vilka avvägningar som ska göras mellan 
sociala och finansiella mål (Greenwood, Magán Díaz, Li & Céspedes Lorente 2010; Pache & 
Santos 2010).  

 

2. En välbalanserad personalstyrka 

Personalprocessen, som handlar om personalhanteringspraxis, är avgörande för sociala företag. 
Bemanning avser en organisations förmåga att attrahera och hantera olika typer av människor, 
såsom anställda och volontärer (Royce, 2007). Sociala företag använder sitt mänskliga kapital 
för att skapa ekonomiskt och socialt värde (Chell 2007, s. 18). Juridiska lagar och 
organisationsändamål sätter sociala företag på rätt spår, men personal som arbetar på företaget 
är fortfarande ansvariga för att faktiskt integrera syftet i praktiken (Yockey 2014, s. 32). 

 

3. Organisatoriska färdigheter 

Organisationsteori visar på att organisationsstruktur och människors ledningspraxis påverkar 
företags förmåga att styra individuell verksamhet och bygga hållbara organisationer (Galbraith 
2002, s. 205;  Parrish 2010, s. 510). Korrekt organisationsdesign är absolut nödvändigt för ett 
företag att överleva och utvecklas (Parrish 2010, s. 517). Dessutom påverkar nya bidrag 
betydelsen av organisatoriska metoder inom den sociala företag, både som ett sätt att klara av 
tvetydiga instanser och för att kunna växa (Short, Moss & Lumpkin, 2009, s. 171; Pache and 
Santos, 2010 s. 474). 

 

1. Social/finansiell avvägning

Socialt företagande, kännetecknas av att den cirkel som återkommande ger upphov till social 
välfärd och ekonomiskt värde, måste balansera ledande processer mellan sociala och 
kommersiella imperativ (Borzaga and Defourny, 2001; Christie and Honig, 2006; Dacin, Dacin 
& Matear 2010 se Imperatori & Ruta 2015). Majoriteten av sociala företag utövar en försiktig,
inkrementell och opportunistisk tillväxtstrategi för att både kombinera sociala och ekonomiska 
mål och för att undvika konkurs (Sunley & Pinch 2012, s. 119). Sociala företag måste hantera 
både komplexa institutionella sammanhang och samhällsinfluenser, tillgodose olika typer av
slutliga användarklienters förväntningar och bestämma vilka avvägningar som ska göras mellan 
sociala och finansiella mål (Greenwood, Magán Díaz, Li & Céspedes Lorente 2010; Pache & 
Santos 2010).

2. En välbalanserad personalstyrka

Personalprocessen, som handlar om personalhanteringspraxis, är avgörande för sociala företag.
Bemanning avser en organisations förmåga att attrahera och hantera olika typer av människor, 
såsom anställda och volontärer (Royce, 2007). Sociala företag använder sitt mänskliga kapital 
för att skapa ekonomiskt och socialt värde (Chell 2007, s. 18). Juridiska lagar och 
organisationsändamål sätter sociala företag på rätt spår, men personal som arbetar på företaget 
är fortfarande ansvariga för att faktiskt integrera syftet i praktiken (Yockey 2014, s. 32).

3. Organisatoriska färdigheter

Organisationsteori visar på att organisationsstruktur och människors ledningspraxis påverkar 
företags förmåga att styra individuell verksamhet och bygga hållbara organisationer (Galbraith
2002, s. 205;  Parrish 2010, s. 510). Korrekt organisationsdesign är absolut nödvändigt för ett
företag att överleva och utvecklas (Parrish 2010, s. 517). Dessutom påverkar nya bidrag
betydelsen av organisatoriska metoder inom den sociala företag, både som ett sätt att klara av 
tvetydiga instanser och för att kunna växa (Short, Moss & Lumpkin, 2009, s. 171; Pache and 
Santos, 2010 s. 474).
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4. Mätning av social påverkan 

En av orsakerna till varför måtten har blivit så viktiga är just att mängden sociala investeringar 
ökat och fokuset därmed också hamnat på hur den sociala avkastningen kan mätas med hjälp 
av både finansiella och sociala mått (So & Staskevicius 2015, s. 5). Mätning av social påverkan 
spelar en kritisk och starkt politiserad roll för att medla i förhållandet mellan sociala företag 
och deras finansiärer, och för att bygga kapitalmarknader som belönar prestationer (Ebrahim & 
Rangan 2014). Företagen måste därför vara innovativa i sitt skapande av rapporteringspraxis 
och mätsystem för social påverkan för att vara lika effektiva och framgångsrika som 
vinstmaximerande organisationer; detta då de sociala måtten inte alls är lika utvecklade som de 
finansiella måtten (Syrjä, Sjögrén & Ilmarinen 2015, s. 1). 

 

5. Missionavvikelse 

Ett socialt företag har emellertid flera särdrag som är specifikt relaterade till tvetydigheten i sin 
mångfacetterade mission och de egna intressenternas särdrag. Dessa funktioner gör det sociala 
företaget annorlunda från både traditionella vinstdrivande företag, och de som är mer korrekt 
identifierade som icke-vinstdrivande (Battilana och Dorado 2010; Battilana och Lee  2014 se 
Imperatori & Ruta 2015 s. 323 ). Viktigt att notera är att en av de största begränsningarna när 
det handlar om kapitalinvestering, är att de flesta investerare förblir vinstsökande, och åtgärder 
som tagits av företaget för att maximera finansiärens vinst kan därför äventyra företagets sociala 
mission. Således kvarstår ett stort gap på marknaden för de sociala företag som har skapat 
resultat som är mer balanserade mellan ekonomiskt och socialt värdeskapande, eller som  till 
och med väljer social påverkan över ekonomisk vinst (Emerson, Freundlich & Fruchterman 
2007, s. 11).  

 
Det saknas fördjupad forskning kring hur dessa fem faktorer särskilt påverkar de olika typer av 
finansiärer tillgängliga för sociala företag individuellt; forskningslitteraturen tenderar att 
gruppera alla typer under samma kollektiva benämning, nämligen finansiärer eller investerare 
i allmänhet. Under kapitel 2 presenterar vi ett axplock av vilka de olika finansiärstyperna för 
sociala företag i Sverige är, men då vår metod är en litteraturstudie kommer vi hålla oss till det 
begrepp som forskningen redan använder - vi kommer således resonera kring finansiärerna som 
grupp och ej individuellt. Vi är dock övertygade om att de olika faktorerna enskilt har olika 
inverkan på de individuella finansiärerna; ett resonemang som förklaras i samband med att 
dessa listas under kapitel 2.   

Rimligtvis är inte samtliga av dessa faktorer särskiljande för just sociala företag. Att ha en 
välbalanserad personalstyrka och goda organisatoriska färdigheter är egenskaper som samtliga 
företag, vinstmaximerande som ideella, torde behöva dra nytta av för att lyckas i sin 
verksamhet. Att inte göra missionavvikelser torde även det vara viktigt oavsett företag, men för 
sociala företag blir det mer avgörande då finansiärer till dessa företag väljer att investera i dessa 
just för den sociala påverkan som företagets mission uttryckligen strävar efter. Däremot har 
dessa tre faktorer, tillsammans med den sociala/finansiella avvägningen och vikten av att mäta 
social påverkan, en särskilt innebörd och konsekvens för just sociala företag, som nämnnt ovan. 

 

4. Mätning av social påverkan

En av orsakerna till varför måtten har blivit så viktiga är just att mängden sociala investeringar
ökat och fokuset därmed också hamnat på hur den sociala avkastningen kan mätas med hjälp
av både finansiella och sociala mått (So & Staskevicius 2015, s. 5). Mätning av social påverkan 
spelar en kritisk och starkt politiserad roll för att medla i förhållandet mellan sociala företag
och deras finansiärer, och för att bygga kapitalmarknader som belönar prestationer (Ebrahim & 
Rangan 2014). Företagen måste därför vara innovativa i sitt skapande av rapporteringspraxis
och mätsystem för social påverkan för att vara lika effektiva och framgångsrika som
vinstmaximerande organisationer; detta då de sociala måtten inte alls är lika utvecklade som de 
finansiella måtten (Syrjä, Sjögrén & Ilmarinen 2015, s. 1).

5. Missionavvikelse

Ett socialt företag har emellertid flera särdrag som är specifikt relaterade till tvetydigheten i sin
mångfacetterade mission och de egna intressenternas särdrag. Dessa funktioner gör det sociala
företaget annorlunda från både traditionella vinstdrivande företag, och de som är mer korrekt 
identifierade som icke-vinstdrivande (Battilana och Dorado 2010; Battilana och Lee  2014 se 
Imperatori & Ruta 2015 s. 323 ). Viktigt att notera är att en av de största begränsningarna när 
det handlar om kapitalinvestering, är att de flesta investerare förblir vinstsökande, och åtgärder 
som tagits av företaget för att maximera finansiärens vinst kan därför äventyra företagets sociala
mission. Således kvarstår ett stort gap på marknaden för de sociala företag som har skapat 
resultat som är mer balanserade mellan ekonomiskt och socialt värdeskapande, eller som  till 
och med väljer social påverkan över ekonomisk vinst (Emerson, Freundlich & Fruchterman
2007, s. 11).
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1.3 Syfte och frågeställning 
Privata företags existens inom den offentligt finansierade välfärdssektorn är i tidigare 
presenterad bemärkelse ett aktuellt ämne och medför en del problem. Ett sätt att begränsa 
vinstuttag utan att i sig begränsa vinstmöjligheten kan vara att bedriva verksamheten som ett 
socialt företag, vilket dock är utsatt för en konkurrensnackdel i form av svårigheten med att 
hitta finansiella investerare. I den litteratur som vi har tagit del av fann vi att det tidigare nämnda 
finansieringsgapet existerar främst på grund av de fem faktorer som nämnts i slutet av 
problemdiskussionen i kapitel 1.2. Forskningsartiklar sätter dock sällan, om alls, dessa faktorer 
i relation till varandra, vilket leder oss till uppsatsens syfte. Uppsatsens syfte är att identifiera 
det befintliga kunskapsläget för hur de fem utvalda faktorerna påverkar finansiärers benägenhet 
att investera i sociala företag, för att därefter urskönja mönster mellan dessa fem faktorerna och 
diskutera hur de samspelar med varandra på ett sätt som kan bidra till att reducera 
finansieringsgapet. Uppsatsens frågeställning lyder således:  

Hur kan sambanden mellan de fem valda faktorerna som påverkar finansieringsgapet mellan 
sociala företag och finansiärer bidra till att fler investeringar genomförs? 

1.4 Målgrupp 
Vi ser följande kategorier som möjliga målgrupper för innehållet och syftet i denna uppsats. 

 Sociala företag som vill fördjupa förståelsen för hur utsatt deras affärskoncept är 
gällande finansiering. Genom ökad kännedom kan de dra nytta av varandras olika 
erfarenheter. 

 Akademiker och forskare som önskar att analysera och forska vidare om socialt 
företagande för att introducera konceptet i deras länder.  

 Organisationer som stödjer socialt företagande som kan effektivisera sin finansiella 
interaktion med de sociala företag de har relationer till.   

 Finansiella institutioner och stiftelser som kan utforma bidrag eller finansiella tjänster 
för att förenkla för sociala företag.  

 Beslutsfattare som vill utveckla konceptet socialt företagande och som är intresserade 
av att skapa en plattform för sociala företag att arbeta tillsammans med den offentliga 
sektorn.  

 Studenter som intresserar sig för sociala företag, och vill studera 
finansieringsproblematiken som sociala företag är utsatta för. 

 Personer som är öppna för en tredje väg inom välfärden. 
 

  



 
 

Sida 13 av 47 
 

2 Definition av parter  
Detta kapitel är ägnat till att beskriva hur parterna, det sociala företaget och finansiärerna, kan 
definieras. Vi har valt en generell definition av sociala företag då de olika subdefinitionerna, 
såsom de som får gå med vinst eller de som måste återinvestera all vinst efterföljande budgetår, 
alla påverkas av finansieringsgapet. Gällande finansiärerna listar vi ett antal alternativ och 
vilken relation de har till de sociala företagen.   

2.1 Den första parten – de sociala företagen 
Definitionsmässigt är sociala företag problematiskt. Begreppet är inte skyddat eller begränsat 
att inneha en specifik innebörd eller regelverk. Termen används därför för att beskriva 
exempelvis arbetarägda kooperativ eller företag, renodlade non-profit-organisationer, företag 
som oavsett ägarmodell betalar ut ingen eller bara en begränsad del av sin vinst som utdelning 
eller avkastning, välgörenhetsorganisationer, stiftelser, gemenskapsföretag, med mera 
(Teasdale 2011, ss. 113-114). Det finns även de som använder termen "social business" som 
synonymt med företag inom sociala media (Weinberg, Ruyter, Dellarocas, Buck & Keeling 
2013). Orsaken till denna definitionsproblematik är att den inte är rotad i hur företaget ser ut 
utan vad det gör och är således oberoende av bolagsform. Det är därför vanligt att istället 
begränsa begreppet till företag som är drivna av ett socialt mål3 istället för av vinstmaximering 
(Abu-Saifan 2012, s. 25).  

Denna distinktion går även att se i hur spektret av företag illustreras ur ett makroperspektiv. 
Nedan följer två varianter av samma spektra, och det finns tydliga likheter mellan dem. När vi 
använder begreppet sociala företag i denna uppsats åsyftas det som i figurerna nedan kallas för 
social enterprise i figur 4 vilket innefattar företag som fokuserar främst på social påverkan 
(impact first) i enlighet med figur 5. Inom ramen för vad som är sociala företag finns ett antal 
subdefinitioner inom forskningen, men dessa är inga som tas hänsyn till i denna uppsats då det 
inte är avgörande för uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

 

Figur 4: Spectrum of Social and Financial Returns (Chertok, Hamaoui & Jamison 2008, s. 47) 

                                                           
3 Med socialt mål menar vi företag som arbetar med att bemöta ett visst samhällsproblem eller -tillstånd, och ej, 
som en del källor tolkar det, arbetar med sociala media. 
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Figur 5: The Investment Spectrum (Wilson 2014, s. 8) 

Då vi använder termen "vinstmaximering" i denna uppsats vill vi passa på att här göra ett 
förtydligande. Vinstmaximering är en modell inom företagsekonomisk teori som utgår från att 
företaget strävar efter att maximera sin vinst och kommer därför ta beslut som flyttar dem 
närmre detta mål (Ax, Johansson & Kullvén 2009, ss. 23-24). Medan detta kan låta som en 
ytterlighet, särskilt om man för resonemang kring hur kostnader för personalutveckling kan 
vara gynnande först på lång sikt, spelar definitionen inte någon vidare roll i denna uppsats. När 
vi nämner termen "vinstmaximerande" åsyftas traditionella företag som har ett finance first-
perspektiv i enlighet med figur 5. Skillnaden mot sociala företag blir således att 
vinstmaximerande företag i första hand vill göra en vinst på det de säljer eller levererar, medan 
ett socialt företag i första hand vill åstadkomma en social påverkan med det de säljer eller 
levererar och att vinsten därför är sekundär för dem.  

2.2 Den andra parten - finansiärerna 
Finansiärerna kan ta ett antal olika former och vi listar nedan ett axplock av sådana finansiärer 
som är intressanta för sociala företag i Sverige (Chertok, Hamaoui & Jamison 2008, ss. 48, 50; 
Bernardino & Santos 2015, ss. 18-20; Lyon & Baldock 2014, ss. 1, 23). Vi har därmed 
exkluderat fonder specifikt riktade mot sociala företag i utvecklingsländer då dessa ej är av 
intresse för sociala företag i Sverige. Vi tror att det är viktigt att sätta sig in i vilka typer av 
finansiärer som finns att tillgå för sociala företag då finansiärerna kan vara av många olika slag. 

Tabell 1: Ett urval av sociala företags finansiärer 

Filantropiska 
stiftelser 

Dessa fonders specifika syfte är att bidra med kapital 
till sociala investeringar. Fördelen är att kapitalet är en 
form av gåva utan krav på avkastning, medan 
nackdelen är att dessa stiftelser är ovanliga. 

Non-profit- 
donationer 

Universitet och sjukhus är exempel på dessa typer av 
finansiärer, men deras aktivitet är begränsad. Ofta 
donerar de genom särskilda samarbetsprogram istället 
för att de sociala företagen kan söka medel från dem, 
så det bygger på att parterna hittar en specifik 
gemensam mark att stå på. 

Internationella 
institutionella  

utvecklingsfonder 

Dessa utgörs främst stat-till-stat-lån och bidrag, men 
kan i en del fall även förbipassera mellanhanden 
(mottagarstaten) och bevilja lån och bidrag direkt till 
företaget. Ett exempel på detta är Europeiska 
Socialfonden (2013). 

Minst 
intresserad 

av 
finansiell 

avkastning 
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Pensionsfonder 

Dessa fonder söker alternativ som kan öka deras 
likviditet genom att investera i finansiellt trygga 
alternativ. Dessa har på senare tid blivit mer medvetna 
om sociala företag och har börjat investera mer i dessa, 
men de är tämligen riskmedvetna i sin investering.  

Specialiserade 
stiftelser 

Dessa är av filantropiska natur och värderar social 
avkastning högt. De utgör en kapitalstark grupp som 
särskilt riktar sig till individer eller grupper som vill 
skapa en social påverkan. Ett exempel på en 
specialiserad stiftelse är Calvert Foundation (u.å.).  

Crowdfunding 

Detta utgörs av många små finansiella tillskott från 
olika individer. Dessa arbetar tillsammans för att de 
tror på det sociala målet, men hur avvägningen mellan 
social påverkan och finansiell avkastning är varierar 
från grupp till grupp. För att koppla samman individer 
som vill bidra till sociala företag genom crowdfunding 
används ofta sociala nätverk och sociala medier. 

Affärsänglar 

Dessa investerar i organisationer på delvis ideologisk 
basis, vilket är till fördel för sociala företag. Det har 
blivit vanligare att affärsänglarna rankar social 
påverkan högre än finansiell avkastning. Risken för 
affärsängeln kan vara låg då det investerade kapitalet 
ofta är relativt litet och kan utgöra ett engångsbelopp 
eller transfereringar över tid.  

Finansiella 
institutioner 

Dessa har mycket kapital för utlåning, men lägger 
huvudsaklig vikt vid finansiell avkastning. De 
finansiella institutioner som lånar till sociala företag, 
exempelvis banker, är ofta riskmedvetna och väljer 
därför sociala företag med låg risk. 

Investerings-
fonder 

Dessa investerare har som mål att få sitt kapital att 
stabilt växa över tid, vilket innebär att social påverkan 
är sekundärt. Även dessa är därför riskmedvetna och 
väljer sociala företag med låg risk. 

Riskkapital 

Även om riskkapitalisternas primära fokus är 
finansiellt är de inte lika riskoroliga och är därför inte 
obenägna att investera i sociala företag med hög risk 
så länge avkastningen väger upp denna risk. Det finns 
även riskkapitalbolag specifikt riktade mot sociala 
företag, om dock få. 

 

Som den blå pilen indikerar är de listade investeringsalternativen rangordnade efter sin 
preferens gällande finansiell avkastning. Under kapitel 4 kommer forskning presenteras om hur 
de fem utvalda faktorerna är avgörande faktorer för investerarna, vilket innebär att de sociala 
företagen kan komma att behöva vända sig till särskilda finansiärstyper som passar det enskilda 
företaget bäst. Vi är därför övertygade om att ett socialt företag måste känna till detta spektrum 
för att veta hur stor roll de fem faktorernas inverkan spelar på relationen mellan finansiärerna 
och företaget. Det är dock inget som vi tar hänsyn till i denna uppsats, främst på grund av att 
de källor vi använder oss av inte gör denna distinktion.   

Mest 
intresserad 

av 
finansiell 

avkastning 
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3 Metod 
Under detta kapitel kommer vi redogöra för hur vi gått tillväga i denna uppsats. Det innehåller 
information om metodval samt tillvägagångssätt inklusive överväganden och kriterier. En 
metoddiskussion förs därefter. 

3.1 Val av metod 
Vi valde att använda oss av explorativ litteraturstudie som metod, då denna karaktäriseras av 
att fördjupa förståelsen för ett forskningsproblem (Woka Ihuah & Eaton 2013, s. 939). I en 
litteraturstudie görs en systematisk genomgång av forskningslitteratur, såväl artiklar som 
studier, inom det område som valts för att med hjälp av dessa söka ett svar på sin frågeställning 
och syfte. Litteraturen är alltid vetenskaplig och företrädesvis i form av primärkällor (Korhonen 
& Lindström 2016). Litteraturstudiemetoden är dessutom särskilt lämplig för att samla in och 
därefter systematiskt, metodiskt och kritiskt granska litteratur ur ett vetenskapligt syfte (Lunds 
Universitet 2016; Håman, Prell & Lindgren 2015). 

För vårt ämnesval, sociala företag, finns det ett särskilt uttalat behov av teori. I samband med 
att de sociala företagen blivit fler och levererar fler produkter och tjänster baserat på deras 
mission har även det akademiska intresset för ämnet ökat. Forskningens legitimitet är knutet till 
kvaliteten i teorierna som förklarar och förutspår fenomen inom ämnet och den sociala 
relevansen för dessa teorier. Teorier som kan identifiera nya föreställningar och relationer 
mellan ämnets aktörer är därför vitalt för att därefter kunna utmana forskningen och få de 
vetenskapliga kunskaperna inom ämnet att både växa och samtidigt bli mer koncisa (Haugh 
2012, s. 7, 12).  

Detta behov av teori kan fyllas på olika sätt. Vi är medvetna om att det är vanligare att 
genomföra en empirisk studie. För vår del var dock det bästa sättet att göra en litteraturstudie 
baserat på att vi ville undersöka om det fanns samband mellan olika faktorer. Då det inte tidigare 
har forskats på hur finansieringsgapet påverkas av att man ser de bidragande faktorerna till 
gapet i en helhetsbild upplevde vi det mer logiskt att använda oss av befintlig 
forskningslitteratur för att uppnå syftet och besvara frågeställningen. Därtill såg vi att empirin 
skulle bli på teorins bekostnad på så vis att vi inte kunnat inkludera lika många källor eller 
fördjupa kunskaper kring dem lika väl. Avvägningen mellan teori och empiri hade även gjort 
att vi ej kunnat inkludera lika många faktorer till finansieringsgapet; då uppsatsen endast är 15 
hp så tror vi att en empiri anpassad för att testa samband mellan fem faktorer hade blivit alldeles 
för omfattande för den här typen av studie. Hade vi som en följd av det valt ett lägre antal 
faktorer så skulle det ha varit svårt att få faktorernas inbördes samband att träda fram lika starkt 
som i en litteraturstudie.  

De ovannämnda anledningarna låg till grund till varför vi valde att genomföra studien som en 
litteraturstudie. För de fem utvalda faktorerna fanns mycket forskning att tillgå, såväl kvalitativ 
som kvantitativ, empirisk som litterär. Genom att sammanställa och fördjupa oss i dessa enskilt 
och därefter kombinera dem ville vi se nya samband mellan faktorerna som inte tidigare 
presenterats i forskningen, och som sedermera skulle kunna påvisa nya områden för framtida 
forskning inom ämnet där nya sätt att reducera finansieringsgapet kan upptäckas. Detta blev 
således motivet för uppsatsen.  
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3.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
De sökmotorer som vi valde att använda (se rubrik 3.3) hade inte relevanta 
avgränsningsmöjligheter med hjälp av filter för inklusions- eller exklusionskriterier där vi 
kunde välja att exempelvis bara inkludera sociala företag eller  exkludera företag i 
utvecklingsländer. Istället satte vi upp egna inklusions- och exklusionskriterier som återfinns 
här, vilka stegvis fick bearbetas manuellt av oss under insamlingsprocessen.  

Inklusionskriterier för studien var att företagen skulle ha en social inriktning (sociala företag) 
samt kombineras med ett av de fem faktorerna var för sig; i form av vetenskapliga artiklar och 
skrifter på svenska eller engelska. Detta för att få en så tillförlitlig översikt över kunskapsläget 
som möjligt och därmed kunna besvara det väl. De fick vara av kvalitativ, kvantitativ eller 
litterär design. Artiklarna skulle även vara relaterade till finansiering och investering. Inga 
subdefinitioner av sociala företag exkluderades. Vi gjorde denna bedömning då det, för vårt 
syfte, inte var avgörande vilken typ av socialt företag källorna studerat så länge det tydligt 
framgick att det/de studerade företaget/-n hade social påverkan som mål och mission.  

Exklusionskriterierna bestod av källor med intervjuer som saknade forskningsetiska 
överväganden (skedde manuellt då det ej gick att inkludera i sökningarna), källor som var äldre 
än 10 år (skedde manuellt då vi ansåg att det i undantagsfall gick att ta med om nyare data ej 
fanns), samt empiriska studier som gjordes i utvecklingsländer så vi ansåg att behovet av sociala 
företag inte är detsamma i dessa som i industrialiserade länder, däribland Sverige. Vi har även 
exkluderat andrahandskällor och källor i källor om dessa ej kunnat spåras till 
originalpublikationen.  

Ovanstående har skett stegvis. I steg 1 söktes i vetenskapliga källor efter sociala företag samt 
faktorerna. I steg 2 exkluderades artiklar som ej kunde exkluderas automatiskt - intervjukällor 
utan forskningsetiska överväganden exkluderades manuellt, likaså forskning utförd i 
utvecklingsländer. Vi valde att manuellt exkludera källor över 10 år då vi inte ville riskera gå 
miste om värdefull data bara för att den skulle kunna vara 11 år, eller mer. Vi har dock varit 
mycket stringenta i denna bearbetning och enbart behållit källor äldre än 10 år om det ej gått 
att hitta nyare data manuellt. Då vi ej exkluderat varken kvalitativa, kvantitativa eller litterära 
källor var detta inget som behövde bearbetas vidare. I steg 3 utfördes kompletterande manuella 
sökningar med hjälp av referenslistor i de källor vi funnit och genom Harvard Business Review, 
detta då de har gott om artiklar relaterat till sociala företag och finansiering.  

3.3 Tillvägagångssätt 
Vi valde att följa Polit och Becks (2008 se Ledin, Olsen & Josefsson 2011, s. 12) flödesschema 
för litteraturstudie då vi såg den som ett lämpligt systematiskt tillvägagångssätt för ett metodval 
som är tämligen nytt för oss. Vi ansåg att det var lättförståeligt, överskådligt och beprövat nog 
för att guida oss genom processen.  
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Figur 6: Flödesschema för litteraturstudie (Polit & Beck 2008 se Ledin, Olsen & Josefsson 2011, s. 12) 

Vi delade upp metoden i figur 6 i fem faser: planerings-, datainsamlings-, databearbetnings-, 
analys- och skrivfasen. Under planeringsfasen valdes ett ämne varpå ett syfte och en 
frågeställning formulerades. Därefter utformades en sökstrategi där vi avgjorde vilka termer vi 
fick använda för att söka data med, inom vilka sökmotorer sökningarna skulle ske, och hur 
urvalen skulle ske.  

Datainsamlingsfasen gjordes med hjälp av sökmotorer för vetenskapliga artiklar – Google 
Scholar4, Scientific Publications5, samt Summon@BTH6. 

Sökorden i söksträngarna har kombinerats med varandra i sökningarna genom Booleska 
operatorer, det vill säga AND- och OR-kommandon, och en asterisk (*) indikerar sökord som 
kan ha olika avslut, exempelvis investing, investments och investors. Det första urvalet av källor 
gjordes genom att läsa uppsatsernas sammanfattningar och därefter bedöma om de skulle gå 
vidare till nästa urval. Det andra urvalet innebar en djupare granskning av varje källa där enbart 
de som uppfyllde nedanstående kriteriematris behölls. Totalt valdes 25 av 145 lästa ut. 

Söksträngarna har varit följande: 

 Faktor 17 ("social enterprise" OR "social entr*" OR tbl) AND (tradeoff OR "trade off" 
OR trade-off) AND (invest*) AND (financ*) 

 Faktor 28 ("social enterprise" OR "social entr*") AND (employees OR workers OR 
staff) AND (invest*) AND (financ*) 

 Faktor 39 ("social enterprise" OR "social entr*" OR "collective impact") AND 
(management OR organization*) AND (skill*) AND (behavio*) AND (leadership) 
AND (scaling) AND ("social impact") AND (invest*) AND (financ*), stegvis enligt: 

                                                           
4 https://scholar.google.se/  
5 http://www.freefullpdf.com/  
6 http://bth.summon.serialssolutions.com.miman.bib.bth.se/#!/  
7 Källor hämtade från Scientific Publications samt Google Scholar. 
8 Källor hämtade från Summon@BTH. 
9 Källor hämtade från Scientific Publications samt Summon@BTH. 
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 Faktor 410 ("social enterprise" OR "social entr*") AND ("impact measurement" OR 
"performance measurement") AND (invest*) AND (financ*) 

 Faktor 511 ("social enterprise" OR "social entr*") AND ("mission drift") AND (invest*) 
AND (financ*) 

Vi har som tidigare nämnt även manuellt letat upp kompletterande källor utifrån referenslistor 
i källorna, samt gjort manuellt sökningar i tidskriften Harvard Business Review för att 
ytterligare komplettera datasetet. Viktigt att poängtera är att våra söktermen var väldigt breda 
och innebar mycket manuell bearbetning; något som kunde ge många sökträffar. Detta problem 
var särskilt framträdande för faktor 3, organisatoriska färdigheter, och vi valde därför att 
inkludera ytterligare sökord för just den faktorn för att reducera sökresultatet till att bli 
tillräckligt överskådligt.  

Källornas trovärdighet har bedömts utifrån följande kriterier (Rienecker & Stray Jørgensen 
2014, s. 174): 

Tabell 2: Trovärdighetsbedömning 

Kriterier Kommentar 
Källan relevant för vårt syfte & fråga Om nej  förkasta källan 
Källans syfte Om ej vetenskapligt  förkasta källan 
Källans språk Om tvetydligt/oförståeligt  förkasta källan 
Källans vetenskapliga tyngd Om uppenbart undermålig  förkasta källan 
Källas objektivitet Om uppenbart vinklad  förkasta källan 
Källans aktualitet Om äldre än 10 år  förkasta källan 
 Äldre källor tillåtet om övriga kriterier uppfyllda 

och samtliga författare överens om behovet 
 
I nedanstående tabell listas urvalsprocessens resultat. Urval 1 innebär urval baserat på titel 
och abstract, och urval 2 innebär ett slutgiltigt val av inkluderande baserat på bland annat 
relevans. Observera även att antalet sökträffar listar det slutgiltiga antalet.   

    Tabell 3: Urvalsprocessens resultat 

Faktor Urval 1 Urval 2 
Social/finansiell avvägning 27 3 
En välbalanserad personalstyrka 23 5 
Organisatoriska färdigheter 42 6 
Mätning av social påverkan 36 4 
Missionavvikelse 17 7 
SUMMA 145 25 

 

  

                                                           
10 Källor hämtade från Scientific Publications samt Summon@BTH. 
11 Källor hämtade från Summon@BTH. 
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I nedanstående tabell återges de källor som ingår i urval 2 i mer detalj.  

Tabell 4: Artikelöversikt 

Författare 
(år) 

Språk Faktor Metod Beskrivning 

Arvidson & 
Lyon (2014) 

Engelska 4 Kvalitativ Denna rapport undersöker erfarenheterna och beteendena 
hos icke vinstdrivande sociala företag i Storbritannien, 
och kommer fram till att det finns en motvilja från 
företaget gentemot finansiärens krav och att de samtidigt 
tenderar att mäta social påverkan utifrån sitt eget behov.  

Copestake 
(2007) 

Engelska 5 Litterär Denna artikel diskuterar vad missionavvikelse innebär, 
hur det uppkommer och hur det kan förebyggas. 

Cornforth 
(2014) 

Engelska 5 Litterär Denna uppsats utvecklar en bättre förståelse för vilka 
tryck som kan orsaka missionavvikelse bland sociala 
företag och vilka steg de kan ta för att bemöta dessa tryck. 

Doherty & 
Pulido 
(2016) 

Engelska 2 Kvantitativ Denna artikel undersöker hur sociala företag kan hantera 
problematiken med att hitta kompetent personal. Medan 
pengar spelar roll så pekar de på hur forskningen hävdar 
att den mänskliga faktorn är än mer relevant.  

EFESEIIS 
(2016) 

Engelska 2 Kvantitativ Denna studie undersöker sociala företags (inom Europa) 
vanligaste problem; främst personalsammansättningen. 
Det redogörs för både problem i uppstartsfasen, 
nuvarande stadie och förväntade framtida problem.  

Folke, 
Carpenter, 
Walker, 
Scheffer, 
Chapin & 
Rockströms 
(2010) 

Engelska 5 Litterär Den här artikeln diskuterar resiliensteori som behandlar 
dynamisk utveckling av komplexa sociolgiska-ekologiska 
system. Tre aspekter är centrala: resiliens, 
anpassningsförmåga och förändringsfaktor.  
 

Hanvongse 
(2014) 

Engelska 3 Mixad Denna studie ämnade förstå huruvida ledare i icke 
vinstdrivande sociala företag kunde utöva inflytande på 
sin organisations möjlighet att eftersträva finansiella och 
sociala mål genom att utveckla organisatoriska 
färdigheter.   

Harris & 
Kor (2013) 

Engelska 2 Litterär Denna artikel diskuterar vikten av humantillgångar i ett 
expandera socialt företag för att kunna nå sitt mål och 
uppnå finansiell hållbarhet. 

Kania & 
Kramer 
(2011) 

Engelska 3 Kvantitativ Denna artikel visar genom forskning att det krävs en 
kollektiv insats för att skapa stor social påverkan. De visar 
på fem faktorer som skapar verklig förändring som leder till 
kraftfulla resultat. 

Kanter 
(1999) 

Engelska 3 Kvalitativ Denna artikel handlar om hur företag idag sträcker sig 
längre än till CSR, nämligen till social innovation. 
Tidigare såg man den sociala sektorn som en plats för 
uråldrig utrustning och trött personal, numera ser företag 
samhällsbehov som en möjlighet att utveckla nya idéer. 

Meadows & 
Pike (2009) 

Engelska 4 Kvalitativ Denna studie undersöker hur potentiellt 
användningsområdet för balanserade styrkort är för 
sociala företag. 

Moore 
(2009) 

Engelska 3 Kvalitativ Denna studie undersöker vilken påverkan sociala 
entreprenörer har på de sociala företagen de startar med 
hjälp av bland annat organisationsidentitet. 

Nilsson 
(2014) 

Engelska 1 Litterär Denna rapport utvecklar ett enkelt teoretiskt ramverk för 
hur nya typer av företag, däribland sociala företag, kan 
vara ett privat alternativ till att lösa offentliga problem. 
Ramverket påvisar hur ett optimalt investerande kan ske 
genom social/financial trade-off. 



 
 

Sida 21 av 47 
 

Pache & 
Santos 
(2013) 

Engelska 5 Kvalitativ Denna artikel undersöker hur hybridorganisationer med 
institutionell logik internt kan underhålla dessa logiker. 
Den använder sig av fyra fallstudier för ändamålet.  

Poelloe 
(2010) 

Engelska 1 Kvantitativ Denna studie undersöker därför existensen av en trade-off 
mellan socialt ansvarstagande och finansiellt presterande.  

Reeder & 
Colantonio 
(2013) 

Engelska 4 Litterär Denna uppsats bygger på hur konceptet med att mäta 
social påverkan fungerar. Den kastar ett kritiskt öga på 
rollerna och ansvaren med mätningarna med 
investerarnas personliga preferenser i åtanke och hur 
olika intressen mellan företag och finansiär kan krocka. 

Sanchis-
Palacio, 
Campos-
Climent & 
Mohedano-
Suanes 
(2013) 

Engelska 2 Kvantitativ Denna studie analyserar effekten av användandet av 
managementverktyg i sociala företag för att se hur de 
påverkar effektiviteten i dessa. 

Sherman 
(2005) 

Engelska 3 Kvalitativ Denna kvalitativa studie ämnade förstå vilka faktorer som 
genererade lyckad leverans av social påverkan. I 
huvudsak koncentrerar sig studien på hur företagen kan 
eskalera sin nuvarande verksamhet istället för expandera 
den. 

Sunley & 
Pinch (2012) 

Engelska 2 Kvalitativ Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning sociala 
företag har diversifierat sina inkomstkällor och skiftat 
mot lån och utvecklingsbaserat finansierande. Den 
undersöker vidare hur detta påverkar finansieringsgapet. 

Tracey, 
Phillips & 
Jarvis (2011) 

Engelska 5 Kvalitativ Denna uppsats undersöker hur institutionella företagare 
kan skapa nya organisationsformer och belyser 
förhållandet mellan individuella, organisatoriska och 
samhälleliga institutionella processer, samt förhållandet 
mellan företagande och institutionellt företagande.  

Tran (2015) Engelska 1 Kvalitativ Socialt ansvarstagande har blivit vanligare och många är 
intresserade av hur det påverkar företagens vinst. Genom 
en kvalitativ undersökning undersöks huruvida det finns 
utrymme för dessa företag att anta socialt ansvarstagande 
som en del av sin verksamhet eller om kostnaden blir för 
stor för dem. 

Walker, 
Holling, 
Carpenter & 
Kinzig 
(2004) 

Engelska 5 Litterär Denna studie undersöker hur resiliens, anpassnings- och 
förändringsförmåga påverkar sociala ekosystems 
framtida verksamhetsbana.  

Wang 
(2009) 

Engelska 4 Litterär Denna uppsats diskuterar vad ansvarsskyldigheten har för 
verkan på ett socialt företag och föreslår ett analytiskt 
ramverk för detsamma, samt diskuterar svårigheterna 
med att hålla sociala företag ansvarsskyldiga på samma 
sätt som konventionella företag. 

Whetten 
(2006) 

Engelska 3 Kvantitativ Denna studie formulerar ett koncept för 
organisationsidentitet på så vis att det kan urskiljas 
analytiskt från relaterade koncept, såsom 
organisationskultur och image, och kan användas för att 
identifiera legitima organisationsidentitetskrav 
(identitetsreferenser) och referensdiskurs för 
organisationsidentitet. 

Young & 
Kim (2015)  

Engelska 5 Litterär Denna uppsats använder resiliensteori för att förstå under 
vilka villkor sociala företag kan bibehålla sitt fokus eller 
om det är troligt att de förändras. Studien gör detta med 
hjälp av tre fallstudier. 
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Databearbetningsfasen innebar att källorna från urval 2 individuellt lästes igenom av 
författarna för att kritiskt granskas gällande både relevans, tolkning samt översättning. Enbart 
de källor som samtliga författare var överens om tillförde något till diskussionen behölls. Vi 
diskuterade även om huruvida datan kunde anses vara representativt för ämnet i allmänhet eller 
om källornas slutsatser bara kunde sägas gälla under specifika omständigheter. De som ej var 
generella förkastades.  

Därefter följde analysfasen vars resultat presenterats under kapitel 5, diskussion. Analysen 
bestod sålunda i att analysera samtliga artiklar i relation till uppsatsens syfte och frågeställning 
för att försöka besvara detsamma. Särskilt viktigt för oss här var återigen att precis som att 
artiklarna behövde vara generellt applicerbara på ämnet behövde även analysen vara det. 
Analysnoteringar fördes därför var för sig och gicks därefter igenom gemensamt vid 
analyssittningar. Den slutliga skrivfasen innebar att allt förarbete konkretiserades ner i text och 
presenterades på ett vetenskapligt sätt med en logisk röd tråd.  

3.4 Metoddiskussion  
En stor fördel med vårt metodval var att den mängd befintlig teori som fanns att tillgå kunde 
ligga till grund för en djupare förståelse för de faktorer vi sökt samband mellan. Det gav oss 
även möjligheten att inkludera fler faktorer som är bidragande orsaker till finansieringsgapet, 
vilket vi bedömde gjorde sambandet avsevärt mycket starkare. Samband mellan färre faktorer 
hade nog gått att se det med, men hur adekvat kausaliteten varit hävdar vi hade varit svårare att 
se. 

Det fanns även nackdelar med att inte ha något empiriavsnitt. Det hade exempelvis varit enklare 
att skriva vårt analysavsnitt om vi hade kunnat jämföra vår teori med egeninsamlad empiri. Det 
innebär dessutom att vi inte kunnat kvantifiera faktorerna mer än vad som redan görs i befintlig 
forskning, vilket vi upplevt sällan görs. Dessutom, då det är absolut vanligast att inkludera 
empiri i en kandidatuppsats, tror vi att det innebär att en litteraturstudie kommer att ifrågasättas 
mer ingående än en uppsats där författarna valt den vanligare vägen. Ytterligare en nackdel var 
att vi aldrig tidigare hade skrivit en litteraturstudie vilket innebar att det krävdes extra arbete 
för att sätta sig in tillvägagångssättet; något som inte hade varit nödvändigt om vi valt en 
empirisk metod.  
 
Det teoretiska underlaget på 25 källor bedömde vi var stort och därmed en fördel i vårt arbete, 
dock ska det sägas att dessa fördelades på de fem identifierade faktorerna och därmed innebar 
färre källor per faktor. Denna avvägning var dock underordnad i relation till vikten av att få 
med ett större antal faktorer för att kunna se ett helhetsperspektiv. Det fanns dessutom en 
avsaknad av källor som relaterar till svenska sociala företag eller sociala företag på svenska 
marknader. Till följd av detta behövde vi hitta källor från länder som istället kan liknas med 
Sverige, vilket uteslutande innebar att källorna var skrivna på engelska. Detta medförde en risk 
för språkförbistringar vilket vi tagit hänsyn till när vi översatt.   
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4 Resultat 
Under detta kapitel presenteras hur de fem utvalda faktorerna påverkar finansiärernas 
benägenhet att investera i sociala företag. Detta används sedan under diskussionsavsnittet för 
att analysera och argumentera för att kunna besvara vår frågeställning. Då vi inte funnit någon 
forskning kring sambanden mellan faktorerna, vilket som nämnt är vad vi vill tillföra genom 
denna uppsats, kommer faktorerna under detta kapitel presenteras var för sig. Hur de samspelar 
med varandra argumenteras kring under kapitel 5 Diskussion. 

 

VAD ÄR SOCIAL PÅVERKAN? – en notis från författarna 

Definition på vad de sociala företagen levererar och därigenom vad som ska mätas varierar. 
Exempel på detta är: 

Tabell 5: Definitionsexempel av social påverkan 

Begrepp (källa) Definition 
Social Impact (Burdge 
2002 se Maas u.å., s. 3) 

All social och kulturell konsekvens för människor genom privata 
eller offentliga beslut som förändrar hur folk lever, arbetar, 
rekreerar sig, relaterar sig till andra, organiserar sig för att möta 
sina behov, och generellt anpassar sig som en del av samhället. 

Social value (Emerson, 
Wachowicz & Chun 
2001 se Maas u.å., s. 3) 

Social value skapas när resurser, inputs, processer eller policyer 
kombineras för att generera förbättringar för individers liv eller 
samhället som helhet. 

Social impact 
management (Gentile, 
2002) 

Social impact management är undersökningsområdet i korsningen 
mellan affärspraxis och ett vidare samhällsintresse som reflekterar 
och respekterar det komplexa samberoendet mellan dessa. 

 

Dessa exempel har alla en gemensam nämnare, nämligen social påverkan.  
Med detta menar vi att medan ett tillverkningsföretag i huvudsak är 
intresserade av det finansiella resultatet, exempelvis vad vinstmarginalen 
på varje tillverkad produkt är, är sociala företag mer intresserade av 
utfallet av den påverkan de levererar med varje producerad vara, tjänst, 
arbetad timme etc. Vi upptäckte att för vår studie spelade definitionen 
någon roll utöver just den förklaringen. När forskningen säger att ett 
socialt företag måste kunna mäta sin "impact" för att locka till sig 
investerare så räcker det alltså att veta att det är den sociala påverkan som 
åsyftas. Vilka ord som därefter sätts på den sociala påverkan blir upp till 
de enskilda sociala företagen att besluta utifrån sin mission. Vi 
förtydligar detta i figur 7 till höger där exempelvis bättre livskvalitet 
(social påverkan) kommer från att ha fått en betalning från staten per 
patient (input) för att kunna leverera vård/omsorg (aktivitet) och 
därigenom botat patientens sjukdom (output). 

 

 

Input

Aktivitet

Output

Social 
påverkan

Figur 7: Social påverkan, en översikt 
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4.1 Social/finansiell avvägning 
I en kvantitativ studie av Poelloe (2010, s. 3) testades hypotesen att sociala investeringar är 
mindre finansiellt lönsamma än konventionella investeringar med hjälp av regressionsanalys. 
Poelloe (2010, s. 26) samlade data för aktiva juridiska personer registrerade som investerare för 
perioden 2000-2009 med hänsyn tagen till kontrollvariablerna företagets storlek, försäljning, 
ålder samt risken med investeringarna; detta då Poelloe presenterat tidigare forskning som sett 
dessa som påverkansfaktorer för ett företags finansiella prestation. Totalt är 800 observationer 
gjorda (Poelloe 2010, s. 25); 80 företag varje år i tio år, varav 60 var konventionella investerare 
och 20 sociala investerare (Poelloe 2010, s. 24). För att mäta företagens finansiella prestationer 
användes måtten ROA12 och ROIC13, och för att avgöra om ett företag var en social investerare 
eller ej gjordes en avvägning utifrån fyra kriterier – ESG screening, etisk screening, 
miljöscreening och hållbarhetsscreening (Poelloe 2010, s. 29).  

Resultatet av studien påvisade att hypotesen stämde, sociala investeringar var mindre finansiellt 
lönsamma än konventionella investeringar. Dock, under ROA-måttet, påvisades ett avtagande 
negativt samband mellan sociala investeringar och finansiell avkastning under de senare åren i 
studien, och under ROIC-måttet var skillnaden försumbar. Socialt investerandes inverkan på 
finansiell avkastning var, enligt Poelloe, tillräckligt hög för att hypotesen kan antas men han 
poängterar att koppling inte är markant. En av anledningarna till diskrepansen ansåg Poelloe 
(2010, ss. 45-46), kunde vara att sociala investerare tenderar att underinvestera i finansiellt 
attraktiva investeringar och istället överinvestera i socialt attraktiva investeringar då de ej är 
drivna av en ekonomisk rationalitet i samma utsträckning som konventionella investerare är. 

I en kvalitativ studie av Tran (2015, s. 11) utfördes fallstudier av två företag, det ena ett litet 
socialt företag och det andra ett stort vinstmaximerande företag, och deras arbete med socialt 
investerande. Det vinstmaximerande företagets sociala investerande fallerade efter bara två år 
på grund av att det inte var en accepterad affärsmetod bland aktieägarna då det hade en negativ 
effekt på vinsten (Tran 2015, s. 96), trots att den sociala investeringen var både populär och 
välanvänd bland och av allmänheten (Tran 2015, s. 60). Det sociala företaget däremot, med 
bara en ägare, valde att investera socialt genom filantropi med en modell som gav företaget ett 
förbättrat renommé – för varje såld enhet gavs ytterligare en enhet bort utan kostnad till 
behövande (Tran 2015, s. 86). Detta resulterade i att allmänheten kunde konsumera hos 
företaget och bidra till ett socialt mål utan att det var på deras egen bekostnad; bara på 
företagets. På så vis blev företaget synligt i relation till sina konkurrenter och hade lättare för 
att locka till sig nya kunder (Tran 2015, s. 87). Vid studiens publicerande hade hälften av det 
sociala företaget köpts upp av ett riskkapitalbolag och investeringen hade inte hunnit betalas 
igen fullt ut (Tran 2015, s. 99).  

Enligt Tran (2015, s. 100) var en av orsakerna till skillnaderna mellan hur de olika företagen 
lyckades faktumet att det sociala företaget befann sig på en nischmarknad där kunderna inte 
enkelt kunde hitta ett substitut och där företaget var tämligen ensamt i hur det investerade 
socialt. Den sociala investeringen blev alltså för det sociala företaget en konkurrensfördel, 
vilket dock kan innebära att den sociala investeringen kan vara kortlivad allt eftersom dess 
konkurrenter antar samma sociala investerande. I helhet drar Tran (2015, s. 101) slutsatsen att 
                                                           
12 Return On Assets = räntabilitet på totalt kapital =  (Ax, Johansson & Kullvén 
2009, s. 429) 
13 Return On Invested Capital = avkastning på investerat kapital =  (E-conomic, u.å.) 



 
 

Sida 25 av 47 
 

det inte går att uppväga socialt investerande med finansiell avkastning fullt ut på samma sätt 
som konventionellt investerande kan, men att detta varierar beroende på hur ägarna värderar 
den sociala påverkan de levererar och hur konkurrensen på marknaden i övrigt ser ut. 

Förhållandet mellan finansiell och social avkastning har även modellerats av Andreas Nilsson 
(2014) vid Handelshögskolan i Stockholm. Nilsson (2014, s. 154) grundar sin studie i Friedman 
och Levitts forskning om att en investerares socialt optimala handling är att fördela sin 
förmögenhet mellan det mest lönsamma företaget och den mest effektiva 
välgörenhetsorganisationen. Nilsson (2014, s. 153) definierar termen Friedman/Levitt 
Condition som alla de ekvilibrium där social påverkan kan maximeras utan att särskild hänsyn 
måste tas till finansiella avväganden, vilket 
innebär ett 1/1-förhållande enligt figur 8. Detta 
ger även hävd till att en renodlad 
välgörenhetsorganisation kan maximera social 
påverkan till minimal finansiell avkastning, 
medan företaget kan maximera finansiell 
avkastning genom att minimera social 
påverkan enligt figuren. Orsaken till de båda 
kurvornas lutning är alternativkostnaden; 
välgörenhetsorganisationen är bättre på att 
producera något som ger social avkastning 
medan företaget är bättre på att producera 
något som ger finansiell avkastning tack vare 
de två alternativens MRT14 (Nilsson 2014, s. 
155).  

Dessa förutsättningar gäller dock enbart 
under förhållanden där renodlade 
vinstmaximerande och socialt maximerande 
organisationer finns (Nilsson 2014, s. 157). 
Nilsson presenterar därför en omarbetad figur 
där det han kallar för hybridföretag, det vill 
säga företag som kombinerar sociala och 
finansiella mål, kan producera bättre än de 
tidigare nämnda renodlade företagen just för 
att alternativkostnaden för att kombinera 
sociala och finansiella mål minskar. Precis 
som figur 9 illustrerar, vilket även Nilsson 
påvisar matematiskt, kan sociala företag, och 
för den delen även vinstmaximerande företag 
som inkluderar CSR15, inte bara prestera med 
en mindre alternativkostnad än de renodlade 
alternativen, utan dessutom under vissa 

                                                           
14 Marginal Rate of Transformation; hur många producerade enheter av vara A som måste ges upp för att 
producera en enhet av vara B.  
15  Corporate Social Responsibility; företagens ansvar gentemot sina intressenter, däribland samhället, och 
aktieägare. Består exempelvis av ekonomiskt, juridisk, etiskt och filantropiskt (Carroll 1991, s. 42). 

Figur 8: Focused Firm Equilibria (Nilsson 2014, s. 155) 

Figur 9: Viability of Social Business (Nilsson 2014, s. 158) 
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förhållanden prestera bättre än Frieman/Levitt-linjen (2014, ss. 157-158). Nilsson presenterar 
därför sin teori om SoFT – Social/Financial Trade-off.  

SoFT kan beskrivas som vektorn för de 
optimala produktionsmöjligheterna mellan 
viable social enterprise16 och viable 
corporate social responsibility17 och består 
således av 1/1-förhållanden, precis som för 
Friedman/Levitt-linjen, fast för de 
hybridföretagen. Nilsson kallar detta för 
double bottom line equilibria18 (2014, ss. 
159-161). Det innebär att medan 
Friedman/Levitt-linjen tidigare visade 
investerarnas möjligheter baserat på 
renodlade vinstmaximerande och socialt 
maximerande organisationer visar Nilsson 
hur de effektivare hybridföretagen ger en ny 
investeringsmöjlighet för investerarna där 
sociala och finansiella mål kan uppnås 
genom en ny produktionsmöjlighetskurva.  

4.2 En välbalanserad personalstyrka  
En stor utmaning som sociala företag möter i uppstartsfasen rör personförvaltning exempelvis 
rekrytering, motivering av arbetare, utveckling av färdigheter och kompensation. 
Arbetsmarknaden frågar efter mer komplexa färdigheter och kompetenser, och arbetares 
förväntningar på arbete har blivit väldigt omfattande. Som en konsekvens av det så kan det ha 
blivit svårare för relativt nya sociala företag att hyra och träna sin personal (EFESEIIS 2016, s. 
9).  

När ett socialt företag väl har säkrat sin finansiering i uppstartsfasen är det avgörande att lyckas 
hitta kompetent personal. Till skillnad från andra problem såsom finansiering, logistik och 
lagefterföljning så inte bara kvarstår, men försvåras problemet att sociala företag inte hittar 
tillräckligt kompetent personal i takt med att företag expanderar. Möjligheten för sociala företag 
att hitta finansiärer som är villiga att investera under en expansionsfas är starkt beroende av just 
detta – kompetent personal (Doherty & Pulido 2016).  

Talang är en bristvara och är därmed dyrt. Dessutom är den prestige, lön och jobbsäkerhet som 
stora företag erbjuder i vissa länder svår att motstå. Även om ett socialt företag är sponsrat så 
kan det inte tävla mot vinstdrivande företag. Budgetbegränsningar är den största barriären för 
många sociala företag när de behöver anställa en ledningsgrupp. Istället kommer företagets 
mission och vision i fokus – och de måste få kandidaterna att fullständigt acceptera värdet av 
sociala företag. Många sociala företag föredrar därför att träna sin personal hellre än att anställa, 
och de anställer ibland kortsiktig hjälp för att kunna öka organisationens möjligheter (Doherty 

                                                           
16 Livskraftigt socialt företag; jfr. effektivt eller optimalt presterande socialt företag. 
17 Livskraftigt samhällsansvarstagande företag; jfr. effektivt eller optimalt presterande företag gällande dess 
samhällsansvar. 
18 Double bottom line är en term som används för att beskriva kombinationen av ett företags finansiella och 
sociala mål. 

Figur 10: Double Bottom Line Equilibria (Nilsson 2014, s. 161) 
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& Pulido 2016). Exempel på sådan hjälp är medlare som kan guida det sociala företaget mot 
rätt typ av investerare (Sunley & Pinch, 2012 s. 120). Småskaliga sociala företag kan bli frestade 
att ge upp då de redan är väldigt upptagna och inte har tid att skapa välfungerande 
kompetensutvecklingsprogram (Doherty & Pulido 2016).  

Sanchis-Palacio, Campos-Climent & Mohedano-Suanes (2013, s. 552) studie av 129 
arbetsintegrerande sociala företag visar att bland dessa sociala företag har majoriteten en 
professionell ledningsgrupp. Nivån av professionell ledning skiljer sig inte nämnvärt från små 
och medelstora vinstmaximerande företag. Resultaten visar på att dessa sociala företag i 
allmänhet är effektiva i sin sociala påverkan.  Mer än tre fjärdedelar av de studerade företagen 
lyckades växa, eller åtminstone bibehålla, storleken på deras personalstyrka under den 
ekonomiska krisen. Denna prestation visar vikten av att det finns sociala företag i länder där 
arbetslösheten tenderar att fluktuera och nå höga nivåer. Något som däremot är oroande är den 
brist på effektivitet som studien uppdagade där nästintill hälften av företagen avslöjade att de 
var delvis eller helt finansiellt ineffektiva. Författarna föreslår därför att det finns ett behov av 
att professionalisera ledningsgruppen delvis genom att använda strategiska verktyg, exempelvis 
budgetar. De såg även att mycket av den ineffektivitet som rådde berodde på utebliven 
kompetensutveckling av personal, och framförallt då av ledningsgruppen.  

Gällande att anställa personal till sociala företag är det viktigt att ta hänsyn till mer än enbart 
generella färdigheter och utbildning; det är avgörande att det företaget lyckas anställa någon 
som har särskilda färdigheter för just det specifika sociala företaget. Trots att formell 
kompetensutveckling är viktigt, får den informella inte åsidosättas. En viktig del är också att 
skapa effektiva motivations- och belöningsincitament av både monetärt och icke-monetärt slag, 
beroende på olika faktorer såsom företagstyp och företagskultur. Motivationsincitament är ett 
viktigt inslag för att kunna behålla och motivera personalen. För att behålla utbildad personal i 
företaget är det också viktigt att det sociala företaget gjort ett ihärdigt arbete i rekryteringsbasen 
genom att fokusera på att både hitta anställda med rätt sorts färdigheter men också värderingar 
som tyder på att personen vill vara en del av ett socialt arbete. Om företaget lyckas med de tre 
stegen att anställda, utveckla och behålla sin personal kan det betyda mycket för deras förmåga 
att uppnå lönsamhet, blomstra och skapa en större social påverkan (Harris & Kor 2013, s. 171). 
Doherty & Pulido (2016) säger att även om pengar är en viktig faktor så är humankapitalet ännu 
viktigare. Om ett socialt företag klarar av att föregripa utmaningen att anställa kompetent 
personal under tiden de försöker att säkerställa finansieringen, så kan de förbereda sig på de 
problem som kommer att uppstå när de ska expandera både socialt och finansiellt.  

4.3 Organisatoriska färdigheter 
Organisatoriska färdigheter har två kopplingar till finansiärerna - dels krävs det goda 
organisatoriska färdigheter för finansiärerna att vilja investera i företaget, och dels krävs 
finansiellt kapital för att företaget ska kunna investera i organisatoriska färdigheter. En av 
svårigheterna är att det krävs att det sociala företaget klarar av konsten att behålla befintliga 
samt locka till sig nya finansiärer trots att de går med de kortsiktiga, dock nödvändiga, förluster 
som konsekvens av att företaget investerar i organisatorisk kompetens (Hanvongse 2014, ss. 
90, 100).  

Sherman (2005, s. 7) identifierar olika faser i ett socialt företag; från uppstartsfas till 
utvecklingsfas till storskalig verksamhet. Från ett organisatoriskt perspektiv inkluderar 
uppstartsfasen avgörande beslut för att fastställa rättsliga former och inledande strukturer. 
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Under utvecklingsfasen introduceras sedan kärnstrukturer, processer, system och kulturer som 
behöver installeras för att underlätta utvecklingen av nya program, produkter och tjänster. 
Vidare beskriver Sherman (2005, s. 24) att det allra viktigaste är att de sociala företagen flyttar 
fokus från individuella prestationer och istället inriktar sig på att skapa särskilda organisatoriska 
färdigheter som inkluderar alla i personalen. Denna förändring är kärnan för att förstå hur 
organisatorisk kompetens som exempelvis lobbying, inkomstgenerering och kunskap om hur 
man stimulerar marknadskrafter, är länken mellan struktur/system och ökad social påverkan 
samt finansiell stabilitet (Hanvongse 2014, s. 83). Det behövs en förändring i donatorers 
inställning. De flesta som skänker pengar till icke vinstdrivande föreningar idag är oroade för 
att deras donationer och investeringar skall gå till overheadkostnader. Grundare till sociala 
företag som vill att deras sociala påverkan skall ske i större omfattning bör tänka över och se 
om de kan investera i organisatoriska färdigheter (Hanvongse 2014, s. 100).  

Organisatoriska färdigheter bidrar till att den sociala påverkan ökar. Det är viktigt att skilja på 
interna organisatoriska faktorer såsom struktur, system och externa färdigheter som exempelvis 
lobbying. Detta belyser vikten av organisatoriska färdigheter; de är inte enbart användbara för 
att skapa lösningar på några av samhällets mest pressande problem, utan också som en primär 
mekanism för att driva både sociala och finansiella mål framåt. Organisatoriska färdigheter är 
viktiga av flera anledningar, och gör att sociala företag kan öka sin sociala påverkan medan de 
fortsätter att vara ekonomisk stabila. Att öka sin sociala påverkan var positivt korrelaterat med 
finansiell stabilitet, och färdigheter inom det sociala företaget skulle kunna lösa den konflikt 
som kan skapas mellan sociala och finansiella mål (Hanvongse 2014, ss. 102-103).  

4.3.1 Organisatoriska färdigheter inom välfärden 
Traditionella välgörenhetsorganisationer spelar en viktig roll i samhället, men det är sällan det 
bästa eller snabbast sättet att producera innovation eller förändring på. Det finns andra sätt för 
företag att närma sig den sociala sektorn: inte genom välgörenhet men som en möjlighet för 
utveckling, genom stöd till forskning och utveckling snarare än genom filantropi (Kanter 1999). 
Kanter (1999) har identifierat 6 stycken utmärkande drag från framgångsrika relationer mellan 
det offentliga och privata företag: en tydlig affärsagenda, starka parter som har åtagit sig att 
förändra, båda parter har investerat på sitt sätt, förankring till det område där de ska verka och 
ett åtagande att vidbehålla och återskapa resultaten.    

Storskaliga förändringar kommer från sektorsövergripande samordning snarare än från enskilda 
organisationers insatser. Bevis för att detta är det mest effektiva är fortfarande begränsat, men 
det tyder på att större framsteg skulle kunna göras för att förhindra många storskaliga 
samhällsproblem om välgörenhetsorganisationer, det offentliga, företag och allmänheten 
samlades kring en gemensam dagordning för att skapa social påverkan. Det är något som inte 
händer ofta, inte för att det är omöjligt, utan för att det är så sällan försökt. Investerare och 
organisationer som främst drivs av sociala mål överser ofta den kollektiva potentialen för social 
påverkan på grund av att de fokuserar på självständig verksamhet som den naturliga vägen till 
social påverkan (Kania & Kramer 2011, s. 38).  

Det finns få bevis för att isolerade initiativ är den bästa lösningen på sociala problem i den 
komplexa värld vi lever i idag trots att det är det mest dominerade tillvägagångssättet. Ingen 
enskild organisation är ansvarig för ett stort samhällsproblem, och en enskild organisation kan 
inte heller lösa det. Problemet med att förlita sig på enskilda organisationers isolerade inverkan 
förstärks ytterligare av isoleringen av den ideella sektorn. Sociala problem uppstår genom 
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samspel mellan statliga och kommersiella verksamheter, inte enbart från den sociala sektorns 
sätt att arbeta. Som ett resultat kan komplexa problem lösas endast genom sektorsövergripande 
koalitioner som engagerar även dem utanför den ideella sektorn. Det betyder däremot inte att 
alla samhällsproblem kräver en sådan koalition (Kania & Kramer 2011, s. 38).  

Att skifta från isolerad social påverkan till kollektiv social påverkan handlar inte enbart om att 
uppmuntra till fler sammanstrålningar mellan det offentliga och det privata. Det kräver en 
systematisk hållning till social påverkan som fokuserar på relationen mellan organisationer 
samt processen att skapa gemensamma mål. Det krävs dessutom nya typer av ideella 
organisationer som har rätt kompetens och tillgångar för att samla och koordinera de specifika 
beståndsdelar som är nödvändiga för att lyckas med en gemensam insats (Kania & Kramer 
2011, s. 39).   

4.3.2 Organisationskultur och –identitet inom sociala företag 
Whetten (2006, s. 220) argumenterar för att det finns tre huvudsakliga faktorer som uppgör 
organisationers identitet – centralitet, hållbarhet och utmärkande. Centralitet innebär att 
organisationsidentiteten ska uppgöras av faktorer som både är viktiga och vitala för 
organisationen; utmärkandet innebär att organisationen kommer behöva gå att urskilja från sina 
konkurrenter; och med "hållbarhet" åsyftas möjligheten för det sociala företaget att drivas över 
tid.  

Sociala företag har en tendens att starkt påverkas av de personer som startar upp det; de personer 
som kallas för sociala entreprenörer. Den sociala entreprenören tar sin vision på största möjliga 
allvar och sällan ser något annat än full påverkan som det enda sättet att uppfylla missionen på, 
och det är genom sin väldigt visionära och altruistiska personlighet som företagen absorberar 
dessa egenskaper som sina egna (Moore 2009, ss. 62-63). I sin kvalitativa studie fann Moore 
(2009, s. 63) att sociala företag enklare än traditionella företag kan ta till sig Whettens (2006, 
s. 1) tre identitetsfaktorer. Enligt Moore (2009, ss. 63-64) beror detta dels på att det sociala 
företagets mission, att skapa social påverkan, är en uppenbar och ständigt närvarande drivkraft 
i organisationsidentiteten och en faktor som utmärker dem från många andra företag, men även 
att det finns en förståelse hos de sociala företagen att organisationen måste kunna drivas på tid. 
Även om de sociala företagen kan ha lättare att bygga sin identitet är en av Moores (2009, ss. 
66-67) slutsatser att detta lika mycket kan stjälpa organisationen om entreprenören inte förstår 
hur hens värderingar absorberas av företaget, det vill säga att företaget lika väl kan absorbera 
ledarens dåliga egenskaper som hens goda.  

4.4 Mätning av social påverkan 
Observera att vi ej varit intresserade av vilka olika metoder som finns utan vilka mekanismerna 
bakom måtten är. I samband med våra litteratursökningar fann vi ett stort antal metoder som 
vi bedömde var irrelevanta att presentera i denna uppsats, dels då det redan finns gott om 
källor att tillgå för denna information, men framförallt för att istället kunna fokusera på 
forskning kring varför mätningar görs, vilka svårigheter de medför, vilka fördelar och 
nackdelar de ger, etc. 

I en studie av Reeder och Colantonio (2013, s. 2) drogs slutsatsen att möjligheten med att kunna 
mäta sin sociala påverkan definitivt är en nyckelfaktor i att locka till sig investerare, men att det 
idag inte finns ett kontinuerligt effektivt sätt att göra det på trots mängden av mätmetoder. Detta 
beror på skillnader i terminologi, verktyg och tekniker och att syftet med de olika mätmetoderna 
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varierar även om de kallas för mätmetoder för sociala mål. Reeder och Colantonio (2013, s. 38) 
hävdar således att mätningarna är sårbara på så vis att dåliga mått kan på missvisande sätt kan 
driva upp finansiärernas förväntningar och investeringsvilja och därmed undantränga bra mått. 
Enligt Krugman och Wells (2013, s. 300) baserar potentiella investerare sina beslut på all 
information som är tillgänglig för dem, och Reeder och Colantonios poäng är att dåliga mått 
innebär dålig information som leder till sämre finansiella beslut. 

Reeder och Colantonio (2013, s. 38) upptäckte även att det fanns starka incitament för företag 
och dess investerare att samarbeta för att ta fram lämpliga mått för delar av verksamheten som 
påverkas av marknadsmekanismer, exempelvis utsläppsrättigheter. Genom att exempelvis mäta 
vilka delar av verksamheten som står för den större delen av kostnaden för utsläppen kan 
företaget lägga resurserna där de behövs för att minska behovet av utsläppsrättigheter och locka 
till sig finansiärer genom att vara både socialt medvetna och finansiellt smarta (Reeder & 
Colantonio 2013, s. 11).  

Ett ytterligare problem gällande mätning av social påverkan är att det till viss del är knutet till 
förväntningar som intressenterna har på företaget; något som Wang (2009, s. 15) upptäckte i 
sin studie av sociala företags ansvarsskyldighet. Wang (2009, s. 16) drar kopplingen att dessa 
förväntningar påverkar riktningen på vad det sociala företaget levererar, men medan det är 
enkelt att mäta finansiella mått på kort sikt, förslagsvis under för enskilda budgetår, är social 
påverkan inte bara svårare att se, det tar tid att se det och ytterligare tid att mäta det. 
Förväntningarna innebär att båda dessa måste mätas och påvisas att de levereras, men 
kopplingen mellan sociala och finansiella mål är inte självklar. 

En liknande slutsats drar även Arvidson och Lyon (2014, s. 871) i sin kvalitativa studie om hur 
sociala företag formas av den logik och de normer som finns hos intressenterna. Från en 
population av 80 enheter (företag) gjordes ett urval på 32 stycken med hjälp av 14 fallstudier 
(Arvidson & Lyon 2014, ss. 875-876). De fann att medan det fanns ett asymmetriskt förhållande 
mellan å ena sidan företaget och å andra sidan de individuella finansiärerna gällande resurser 
och tillgång till information, så fanns det samtidigt utrymme för företaget att manipulera hur 
utvärderingar/mätningar görs och information presenteras på grund av att 
utvärderingarna/mätningar både delvis är krav från finansiärerna och frivilliga från företagets 
sida (Arvidson & Lyon 2014, s. 882).  

Arvidson och Lyon upptäckte även att mätningar kan leda till motstånd inom företaget då de 
kan ses som något som är i strid med företagets värderingar och mission. Det bygger helt enkelt 
på svårigheten med att få sociala och finansiella mått att ställas jämsides varandra och kan då 
ses som en börda snarare än ett verktyg; att måtten bara blir ett sätt att locka till sig kapital och 
göra investerarna nöjda. Dock har de även funnits empiri som påvisar hur detta motstånd kan 
reduceras genom att det används för att utvärdera hur den sociala påverkan kan bli starkare och 
att det därmed blir en morot snarare än en piska (Arvidson & Lyon 2014, s. 883).  

En sista slutsats Arvidson och Lyon (2014, s. 884). drar är att om företaget både förstår djupet 
i sätten de mäter på och hur den data sedermera kan användas på ett sätt som gynnas dem bäst 
så kan företaget inte bara forma utvärderings-/mätprocessen utan även använda de för att främja 
sig själva på marknaden. Mätningarna kan på så vis fungera som analytiska verktyg som hittar 
dolda fel i verksamheten som gör dem sårbara, eller konkurrensfördelar som gör de mer 
attraktiva för både kunder och finansiärer.  
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I en studie av Meadows och Pike (2009, ss. 127, 139-140), i vilken de studerade balanserade 
styrkort som ett sätt att mäta sociala företags prestationer, påvisar resultatet svårigheter med att 
få mätningarna att ge någon konkret information till organisationen. Trots att balanserade 
styrkort är en välanvänd metod är den inte särskilt bra på att mäta social påverkan, enligt 
författarna. Därutöver hävdar de att detta är ett ständigt återkommande problem för alla 
mätmetoder för social påverkan. Istället föreslår de kvalitativa mätningar av annat slag, 
exempelvis genom att sammankalla fokusgrupper bestående av finansiärer, kunder, eller andra 
intressenter. Det finns även en nytta med att bygga mätningar på så vis att de kan inkludera 
flera av organisationens delar samtidigt och påvisa hur de är beroende av varandra. Om dessa 
mätningar även inkluderar finansiella mått på sociala mål anser författarna att kan vara en god 
idé att låta dessa mätningar ske genom ombud för att försäkra sig om opartiskhet. Ytterligare 
en aspekt att ta hänsyn till är att om mätningarna ligger till grund för att kunna mäta ett socialt 
mål som staten eller någon myndighet avkrävt företaget, kan dessa mätningar även ligga till 
grund för de finansiella förutsättningar staten eller myndigheten ger företaget; mätningarna kan 
sålunda leda till förändrade anslag.  

4.5 Missionavvikelse 
Missionavvikelse, eller mission drift som är det engelska begreppet, kan definieras som 
retroperspektiva förändringar av tidigare angivna preferenser för att passa till oplanerade 
resultat (Copestake 2007, s. 25). Begreppet kan även användas för att beskriva när icke 
vinstmaximerande organisationer avviker från deras mission på grund av externa påtryckningar 
av finansiellt slag. Missionsavvikelse är en form av instabilitet för sociala företag som ibland 
kan leda till allvarliga sociala eller organisatoriska konsekvenser på långt sikt. En organisation 
som gör avvikelser från sin mission kan med hjälp av yttre påtryckningar komma tillbaka på 
rätt spår. En missionavvikelse kan också leda till att missionen ändras eller att organisationen 
omstruktureras för att stödja den nya riktningen. De två vägarna ger uttryck för mer allvarliga 
former av instabilitet för sociala företag: organisatoriskt misslyckande och 
organisationstranformation (Young & Kim 2015, ss. 236). 

4.5.1 Företagets stabilitet och faktorer som bidrar till instabilitet 
Organisationer som förlorar sitt ekonomiska stöd som ett resultat av att de avvikit för långt från 
deras mission och därmed förlorat deras traditionella källa av stöd, eller genom att de inte svarat 
tillräckligt snabbt på förändrade preferenser hos deras valkretsar eller på marknaden kan snabbt 
bli bankrutta (Young & Kim 2015, ss. 237).  Som Young och Kim (2015, s. 239) hävdar så 
måste ett företag som genomgår ledningsskifte ta sig över vissa trösklar för att dra företaget 
tillbaka till jämviktsläge. Walker, Holling, Carpenter och Kinzig (2004 s, 3) använder detta 
"tröskelkoncept" för att skapa ett resilienskoncept. De identifierar fyra dimensioner av 
resiliens19: 

1. Rörelsefrihet: Hur mycket ett företag kan ändras före det kommer till en tröskel som 
den inte kan överstiga.  

2. Resistens: Hur enkelt eller svårföränderligt företaget är.  
3. Osäkerhet: Hur nära det nuvarande företaget är att stöta på en tröskel. 
4. Panarki: Sårbarhet gentemot förändringar i det större systemet där företaget ingår. 

                                                           
19 Resiliens betyder eftergivenhet, elasticitet (Nationalencyklopedin 2017) 



 
 

Sida 32 av 47 
 

Young och Kim (2015, s. 257) föreslår att tröskelkonceptet som drivs på de fyra ovanstående 
parametrarna är användbart för att mäta olika företagstypers stabilitet. Dessa parametrar kan 
översättas till fyra dimensioner av sociala företagsoperationer: Styrning, ekonomi, 
organisatorisk tröghet och ledarskap. Folke, Carpenter, Walker, Scheffer, Chapin och 
Rockströms (2010, s.20) resiliensteori tyder på att vi ännu inte vet mycket om varken vad som 
gör att sociala företag kan behålla sin livskraft under längre perioder eller vad som orsakar att 
de blir instabila - genom att de ändrar form eller löses upp.  

4.5.2 Hur sociala företag kan motverka instabilitet 
Det finns vissa praktiska åtgärder sociala företag kan vidta för att undvika att de avviker från 
sin mission.  Dessa åtgärder kan delas in i tre huvudtyper: styrmekanismer, 
”kompartmentalisation20" eller frigöra eller intregreringsstrategier samt skapa en ny identitet. 
Styrmekanismer innebär konstitutionella, rättsliga- och tillsynsskydd, extern ackreditering samt 
styrelsekomposition. Styrmekanisker och ”kompartmentalisation” kan erbjuda betydelsefulla 
strukturella skyddsåtgärder, men det behöver inte betyda att det är tillräckligt för att undvika att 
avvika från missionen.  De som styr och hanterar sociala företag måste överväga hur de aktivt 
kan hantera de oundvikliga spänningar som uppstår genom konkurrerande institutionella 
logiker21 (Cornforth 2014, s. 15).  

Åtgärder kan behöva vidtas på mikronivå, organisationsnivå och makronivå. På mikronivå tyder 
en empirisk fallstudie på att noggranna urval, induktions- och socialiseringsprocesser kommer 
att vara avgörande för att utveckla ett gemensamt engagemang för organisationens värderingar 
och mission, och hjälpa till att integrera personal som har ett engagemang för olika 
institutionella logiker (Cornforth 2014, s. 16). På organisationsnivå föreslår Pache och Santos 
(2013, s. 975) att organisationer inte enbart behöver välja mellan de breda tillvägagångssätten 
baserade på ”kompartmentalisation”, kompromissande, eller genom att bygga en ny identitet. 
De kan kombinera olika strategier och selektivt koppla in delar av olika institutionella metoder 
beroende på deras omständigheter. På makronivå kan sociala företag bygga legitimitet genom 
att anknyta sig till breda politiska och sociala resonemang och därmed vinna stöd från aktörer 
som uppfattas som starkt legitima. Att behålla aktiva relationer med andra organisationer och 
rörelser som delar liknande värderingar som det sociala företaget kan också bidra till att 
företaget behåller sina värderingar (Tracey, Phillips & Jarvis 2011 s. 73).  

Mycket av den empiriska forskning som undersöker hur sociala företag hanterar motstridiga 
institutionella logiker grundar sig i fördjupade fallstudier inom särskilda områden, såsom 
mikrofinansiering, arbetsintegrering eller rättvis handel och i synnerhet på nationell nivå. Även 
om denna forskning har varit viktig för att visa på vilka strukturer och strategier som dessa 
sociala företag anammar för att försöka hantera skilda institutionella logiker är det oklart till 
vilken utsträckning dessa resultat kan generaliseras till andra sociala företag inom dessa 
områden, sociala företag som arbetar inom andra fält och sociala företag i andra länder än där 
fallstudien har genomfört (Cornforth 2014, s. 16).   

                                                           
14 Kompartamentalisation, direkt översatt från engelskans compartmentalise, innebär att separera olika identiteter 
och logiker inom organisationen så att olika delar av organisationen innehåller separata institutionella logiker 
som svarar på institutionella behov (Cornforth 2014). 

21 "En institutionell logik styr principer för organiserande och handling och ger en standard för vad verksamheter 
på ett organisatoriskt fält bör ägna sig åt" (Scott 1994 se Ineland & Sjöström 2007 s. 268). 
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5 Diskussion 
Hanvongse (2014, s. 100) menar att det behövs en förändring i donatorers inställning. De flesta 
som skänker pengar till sociala företag idag är oroade för att deras donationer och investeringar 
skall gå till overheadkostnader. Grundare till sociala företag som vill att deras sociala påverkan 
skall ske i större omfattning bör tänka över och se hur de kan investera i organisatoriska 
färdigheter.  
 
En stor del av de organisatoriska färdigheterna bör enligt oss inkludera personalen, då Sherman 
(2005, s. 24) menar att det är av yttersta vikt att de sociala företagen flyttar fokus från 
individuella prestationer till att istället inrikta sig på att skapa organisatoriska färdigheter 
inkluderande samtlig personal. Dessutom hävdar Doherty och Pulido (2016) att genom att 
anställa kompetent personal så kan de förbereda sig på de problem som kommer att uppstå när 
de ska expandera. Det är dock viktigt att ta i beaktning att en stor tröskel för att anställa en 
sakkunnig ledningsgrupp är budgetbegränsningar. Det innebär att ledningsgruppen inte kan 
motiveras med hjälp av monetära motiv, därför krävs det att samtlig personal, inklusive 
ledningsgruppen, sätter företagets mission och vision i fokus (Doherty & Pulido 2016; Harris 
& Kor 2013, s. 171). Att en ledningsgrupp drivs och motiveras av företagets sociala mission 
hävdar vi kan bidra till att företaget i mindre utsträckning riskerar att avvika från missionen. 
Att anställa personer som vill vara en del av ett socialt arbete (Harris & Kor 2013, s. 171) borde 
också bidra till samma effekt. De trösklar som Young och Kim (2015, s. 239) menar att ett 
företag måste ta sig över vid ett ledningsskifte, för att dra företaget tillbaka till jämviktsläge, 
anser vi därmed minska.  
 
Walker et al. (2004, s. 3) skapar med hjälp av det tidigare nämnda tröskelkoncept en 
resiliensteori bestående av bland annat resistens, innebärande hur enkelt eller svårt det är att 
förändra företaget. Baserat på Moores (2009, ss. 62-63) teori om hur starkt sammankopplade 
det sociala företagets första ledare är med företagets organisationsidentitet så vill vi hävda att 
om ledaren eller ledarna som rotat sin visionära och altruistiska personlighet i 
organisationsidentiteten gjort detta väl så kommer den ovan nämnda resistensen att öka och 
därmed minska risken för missionavvikelse.  
 
Hanvongse (2014, s. 102, 103) säger att organisatoriska färdigheter inte enbart är användbara 
för att skapa lösningar på några av samhällets mest pressande problem, utan också som en 
primär mekanism för att driva både sociala och finansiella mål framåt. Vi bedömer att en 
organisation med en väl sammansatt personalstyrka blir mer effektiv i sin avvägning mellan 
sociala och finansiella mål. En liknande slutsats drar Nilsson (2014, ss. 159-161), och vi vill 
därutöver särskilt förtydliga att detta mycket väl även kan bero på att de organisatoriska 
färdigheterna är fördelade mellan både social påverkan och finansiell avkastning. När dessa 
kombineras blir alternativkostnaden för att producera antingen socialt eller finansiellt lägre; 
kombinationen av kunskaperna effektiviserar produktionen. För ett företag som ej kan balansera 
både socialt och finansiellt samtidigt kommer de vara på större bekostnad på varandra, vilket 
innebär en ökad risk för investeraren och hens avkastning. Om företaget istället kan ställa om 
verksamheten och balansera både socialt och finansiellt så har vi sett att dessa ej är på lika stor 
bekostnad av varandra, vilket istället ökar investerarens trygghet. Detta borde rimligtvis 
innebära att finansiärens påtryckningar av finansiell karaktär gentemot det sociala företaget 
minskar, vilket vi hävdar kommer att resultera i att den missionsavvikelse som uppstår när 
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sociala företag avviker från sin mission på grund av påtryckningar av finansiellt slag (Young & 
Kim 2015, ss. 236) också kommer att minska.   
 
En minskad missionavvikelse menar vi i sin tur innebär att de finansiärer som fokuserar på 
sociala mål på så vis inte blir snuvade på konfekten då missionavvikelserna blir färre, eller rent 
utav uteblir, medan de finansiärer som fokuserar på finansiella mål inte blir snuvade på sin 
avkastning då företagen inte längre har ett lika stort incitament att försköna mätresultat som 
visar hur de presterar, i enlighet med Arvidson och Lyons slutsats (2014, s. 882). Samtidigt 
anser vi att detta kan minska det motstånd som Arvidson och Lyon (2014, s. 883) funnit kan 
uppstå där mätningarna kan ses som i strid mot företagets värderingar och mission – måtten blir 
förvisso ett sätt att göra investerarna nöjda, men blir lika mycket ett verktyg för att avgöra hur 
väl i linje med sin mission de presterar.  

Enligt Poelloe (2010, ss. 45-46) framkom det att sociala investerares personliga preferenser 
spelade en större roll än finansiell rationalitet då deras drivkraft leder till att de underinvesterar 
i finansiellt attraktiva investeringar och överinvesterar i socialt attraktiva investeringar. De egna 
personliga preferenserna och den mindre finansiella rationaliteten leder till att de investerar i 
det företag vars mission de tror och vill stödja istället för det sociala företag som bäst kan 
påverka socialt. Följden blir sammanfattningsvis att en viss andel investerare därmed 
“förvinner” och inte kan investera i de sociala företag som bäst kan skapa social påverkan. Vi 
hävdar att denna risk, att finansiärer investerar i undermåliga sociala företag, kan reduceras 
genom att de mätningar som företaget genomför visar en rättvis bild av den sociala påverkan 
som företaget har åstadkommit. Vi ser en logik i att detta framförallt gäller befintliga finansiärer 
då de, jämfört med nya finansiärer, i större utsträckning har hunnit undanröja 
informationsasymmetri. Den befintliga finansiären har haft kontakt med företag och hunnit 
tillskansa sig mer information om detsamma för att göra ett mer välinformerat ställningstagande 
till huruvida företagets mätningar är sanna eller ej; något som en ny finansiär mest troligt inte 
har kunnat göra i samma utsträckning.  

Meadows och Pike (2009, ss. 139-140) föreslår i sin studie kvalitativa mätningar för att ge ett 
mer rättvisande resultat. De påpekar att företaget på så vis kan inkludera flera av 
organisationens delar och intressenter samtidigt, med samma mål som vi har i vår studie: att 
påvisa att de är beroende av varandra. Vidare ger de på förslag att använda ombud för den här 
typen av mätningar, något vi anser nödvändigt för att kunna säkerställa objektivitet och 
därigenom reliabilitet. Denna nödvändighet hävdar vi är särskilt viktig då studien dessutom 
påvisade ett problem kring de mätmetoder som låg till grund för finansiella förutsättningar det 
sociala företaget får från staten eller myndigheter. Vi ser här en tydlig risk för fabricerade 
mätningar särskilt inom välfärden där det finns ekonomiska incitament för företagen att påverka 
mätningarna i deras favör.  

Detta leder oss till två antaganden – dels finns argument som påvisar att det finns en positiv 
korrelation mellan färre missionavvikelser och rättvisande mätningar, men samtidigt finns 
argument som påvisar att då det är svårt att jämföra social påverkan mellan olika sociala företag 
så är det oklart i vilken utsträckning rättvisa mätningar påverkar finansieringsgapet.  

Utifrån vår studie har vi dragit slutsatsen att det finns kausalitet i relationen mellan mätningar 
och missionavvikelser, men vi kan inte avgöra hur adekvat den är till skillnad från de andra 
faktorerna vilka vi såg kunde påverka varandra positivt för att kunna minska finansieringsgapet. 
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Då sociala företag har svårt att hitta tillräckligt kompetent personal i takt med att de expanderar 
(Doherty & Pulido 2016) hävdar vi att det talar för att organisationsfärdigheter kan vara svårare 
att upprätthålla på sikt. Vi anser att expansionsfasen är särskilt utsatt gällande vikten av att både 
behålla och expandera de organisatoriska färdigheterna, då det enligt Sherman (2005, s. 24) och 
Hanvongse (2014, s. 83) i detta skede kan finnas en förhöjd risk att fokuset centreras kring 
individuella prestationer; detta då individuella personer troligtvis vill komma upp sig i 
verksamhetsleden och därför kommer försöka flytta tillbaka fokuset till sin individuella 
prestation, samtidigt som starka ledare kan vilja vara med och påverka företaget i den riktning 
de själva tycker är bäst. 

Detta betyder att företaget behöver finansiering delvis för att bekosta de organisatoriska 
färdigheterna. Finansiärerna har olika motiv för att investera; en del söker största möjliga 
sociala påverkan, andra efterfrågar finansiell avkastning och några vill ha en avvägd version av 
dem båda. Oavsett vilken typ av finansiär det handlar om är det viktigt att det sociala företaget 
har kompetent personal och att det finns organisatoriska färdigheter inom företaget för att kunna 
uppfylla de efterfrågade sociala och finansiella målen. Detta kapital leder till nödvändiga 
overheadkostnader som finansiärer till stor del inte vill varken acceptera eller betala för. Vi ser 
därför att det finns en risk för ett moment 22: sociala företag behöver kapital för att attrahera 
en företagsledning som kan ge finansiärerna den påverkan/avkastning de kräver, men 
finansiärerna vill inte betala för overheadkostnaderna som denna typ av företagsledning 
innebär. Konsekvensen av detta kan därför bli att de sociala eller finansiella mål som 
finansiärerna efterfrågar inte kan uppfyllas.  
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6 Slutsatser 
Vi summerar här slutsatserna för syfte och frågeställning och besvarar desamma. 
Slutssatskapitlet kommer därför struktureras genom två underrubriker – rådande kunskapsläge, 
vilket redogör för och besvarar uppsatsens syfte, samt sambanden mellan faktorerna, vilket 
redogör för och besvarar uppsatsens bisyfte och frågeställning. Dessa efterföljs av implikationer 
för företagsledare, begränsningar med studien, samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Rådande kunskapsläge om de fem faktorerna 
Gällande social och finansiell avkastning: forskningen är överens om att det finns en 
avvägning där den ena blir på den andras bekostnad, men hur stor denna troligen är i praktiken 
varierar. Detta beror delvis på hur företaget mäter sin avkastning, men även på om den finns på 
en nischmarknad, om det finns tydliga substitut för konsumenterna, om andra företag gör 
liknande avvägning mellan socialt och finansiellt, etc. I och med att sociala investerare tenderar 
att underinvestera i finansiellt attraktiva investeringar och överinvestera i socialt attraktiva 
investeringar så finns det en nytta för företagen att förmedla kunskapen till finansiärerna om 
hur hybridföretag, det vill säga just sociala företag, är ett bättre alternativ än renodlade 
vinstmaximerande eller välgörenhetsorganisationer när det gäller att optimera omställningar i 
verksamheten så att avvägningen mellan socialt och finansiellt blir så liten som möjligt. 

Gällande personalstyrkan: budgetbegränsningar är en vanlig anledning till att många sociala 
företag möter svårigheter när de behöver anställa en ledningsgrupp. En del företag löser detta 
genom att träna sin personal snarare än att anställa. Sociala företag är generellt sett effektiva i 
sin sociala påverkan, men mindre på det finansiella planet. Strategiska verktyg såsom 
budgetering samt kompetensutveckling av personalen kan bidra till att även verksamhetens 
finansiella aspekter effektiviseras. Det är även viktigt att det sociala företaget redan i 
rekryteringsfasen söker efter personer med rätt kompetens men även med värderingar som går 
i linje med företagets mission för att kunna öka chansen att behålla och utveckla sin personal. 
Humankapitalet är en nyckelfaktor för det sociala företagets framgång.   

Gällande organisatoriska färdigheter: sociala problem handlar inte endast om hur den sociala 
sektorn arbetar utan uppstår även i gränslandet mellan statlig och kommersiell verksamhet. 
Därför bör komplexa sociala problem främst lösas genom sektorsövergripande koalitioner. 
Omfattande sociala förändringar sker när sektorsövergripande samordning sker snarare än 
enskilda organisationers insatser. En annan viktig faktor som är avgörande för att kunna skapa 
social påverkan i större omfattning är organisatoriska färdigheter. En del av de pengar som 
skänks till icke vinstmaximerande företag kommer därför att gå till overheadkostnader. 
Organisatoriska färdigheter är en grundläggande mekanism för att driva det sociala företagets 
sociala och finansiella mål framåt. Det gör att företaget kan fortsätta att öka sin sociala påverkan 
utan att försumma den finansiella. Ekonomisk stabilitet kan bidra till att lösa konflikten mellan 
sociala och finansiella mål.  

Gällande mätning av social påverkan: även om mätningar av social påverkan enligt 
forskningen är viktigt för ett socialt företag för att locka till sig finansiärer så finns dock 
samstämmighet kring att finansiella nyckeltal är betydligt enklare att mäta än sociala, bland 
annat beroende på att finansiella mått kan tas fram på kort sikt, exempelvis under ett budgetår, 
medan sociala mål kan ta flera år att mäta. Det finns en uppsjö mätmetoder men ingen konsensus 
om vilka som är lämpligast. Detta beror delvis på att medan finansiella nyckeltal är likvärdiga 
för de flesta företag, sociala eller ej, kan sociala mål och därmed dess nyckeltal behöva vara 
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väldigt specifika och variera från företag till företag. Det finns således stora hinder med att ta 
fram ett enhetligt system vilket gör det svårt för finansiärerna att jämföra nyckeltalen mellan 
olika företag. Samtidigt finns det incitament för sociala företag att använda de mest gynnsamma 
mätmetoderna för just deras verksamhet och därigenom försköna presentationen av densamma, 
vilket blir ett ytterligare problem för finansiärerna då det leder till informationsasymmetri. En 
alternativ mätmetod enligt forskningen är att med hjälp av ombud genomföra kvalitativa 
mätningar tillsammans med intressenterna, däribland finansiärerna, genom exempelvis en så 
kallad fokusgrupp. 

Gällande missionavvikelse: detta kan lätt få allvarliga konsekvenser för sociala företag på lång 
sikt främst beroende på att finansiärerna, som ofta väljer att investera i sociala företag på grund 
av ett socialt etos, kommer se allvarlig på om en missionavvikelse leder till att den sociala 
påverkan som levereras minskar, enligt forskningen. Särskilt riskabelt är det när företaget 
genomgår ett ledningsskifte då ett antal trösklar uppstå. Hur resilient det sociala företaget är 
mäts genom rörelsefrihet, resistens, osäkerhet och panarki, och är nära sammankopplade till 
företagets styrning, ekonomi, organisatoriska tröghet och ledarskap. Samtidigt påpekar 
forskningen att den inte kommit tillräckligt långt för att ha en god förståelse kring varför sociala 
företag lyckas behålla sin livskraft på lång sikt eller ej. Forskningen har dock funnit att det går 
att motverka denna instabilitet som sociala företag kan genomlida, nämligen genom 
styrmekanismer, "kompartmenalisation" samt att skapa en ny identitet. Åtgärderna bör vidtas 
på mikronivå, där det behövs skapas ett gemensamt engagemang för företagets värderingar och 
mission; makronivå, där företaget kan knyta sig an både politiska och sociala resonemang som 
har god legitimitet och därmed uppfattas som en del av denna legitimitet; samt organisatorisk 
nivå, där företaget måste hitta institutionella metoder som är lämpliga för just dem, exempelvis 
"kompartmentalisation". 

6.2 Sambanden mellan de fem faktorerna 
Vi har sett att den huvudsakliga faktorn som är drivande för samverkan mellan de fem faktorer 
som vi har studerat närmre är organisationen i sig. Företagets organisatoriska färdigheter och 
sakkunnig, missionsdriven personal från ledning till golv är avgörande för hur ett företag 
hanterar sociala och finansiella avvägningar, mätningar och eventuell missionavvikelse. Att se 
dessa faktorer som en kedja som påverkar varandra sinsemellan, där man fokuserar på vikten 
av en kompetent företagsledning och organisatoriska färdigheter, hävdar vi kan underlätta för 
att minska finansieringsgapet. Genom att se faktorerna utifrån ett helhetstänk framträder 
mönster som bara kan ses ur ett makroperspektiv, exempelvis att ett ledningsskifte kan leda till 
att företaget gör andra avvägningar mellan sociala och finansiella mål och därmed riskerar 
missionavvikelse. Det är denna helhetssyn som har tillåtit oss att se sambanden mellan de fem 
faktorerna och hur de gemensamt medverkar till att finansieringsgapet kan reduceras i större 
utsträckning än om faktorerna angrips var för sig. Det är tack vare detta synsätt som vi har 
kunnat dra slutsatsen att de organisatoriska färdigheterna blir svärdet som kan söndra den 
gordiska knuten. 

För att besvara vår frågeställning - Hur kan sambanden mellan de fem valda faktorerna som 
påverkar finansieringsgapet mellan sociala företag och finansiärer bidra till att fler 
investeringar genomförs? - så menar vi att denna typ av synsätt kan göra att flera faktorers 
inverkan på finansieringsgapet skulle kunna minskas genom att attackera en av dessa faktorers 
problemområden; de organisatoriska färdigheterna. Det är därför av stor vikt att det i framtiden 
finns mer forskning som stöd för hur faktorerna påverkar varandra när det sociala företaget skall 
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förklara för finansiärerna varför det krävs att viss del av kapitalet går till overheadkostnader. 
Det är också viktigt att det sociala företaget själva förstår hur en stark företagsledning och 
organisatoriska färdigheter skulle kunna bidra till att ge finansiärerna det dem efterfrågar; social 
påverkan och finansiell avkastning.  

Om finansieringsgapet minskar så skulle fler sociala företag få möjlighet att existera. Till sist 
vill vi därför avsluta där vi en gång började. Regeringskansliets ekonomiska mål där välfärden 
ska komma alla till del borde med fördel kunna främjas genom att sociala företag vars främsta 
mål är att skapa social påverkan ges en större plats inom välfärden i takt med att 
finansieringsgapet minskar och fler investeringar görs, och därigenom ökar den aggregerade 
sociala påverkan. Vi är därför övertygade om att sociala företag har sin naturliga residens inom 
den offentliga sektorn när väl finansieringsproblematiken är löst.  

6.3 Implikationer för företagsledare 
Vi har funnit att de organisatoriska färdigheterna är den faktor som ”spiller över” och även 
påverkar de andra fyra faktorerna. Detta innebär att det är organisationen själv som i huvudsak 
äger den bästa möjligheten att minska finansieringsgapet. Dessa bör även präglas av en 
kollektiv anda istället för individuella prestationer; exempelvis är det viktigt att 
organisationskulturen gör samtlig personal i företaget delaktig i missionuppfyllelsen. 
Företagsledningen måste därför vara noga vid uppstartsfasen att implementera styrsätt som 
möjliggör att missionen kan efterlevas utan större avvikelser. Störst risk för avvikelser sker 
bland annat under expansionsfasen, där verksamheten kan komma att behöva förändras för att 
exempelvis möta en förändrad efterfrågan och där ny personal behövs men som kan ha andra 
värderingar än företaget har.  

En ytterligare uppmaning är att utöva noggrannhet när ledarskapet inom företaget förändras. 
När företaget grundas får det, tämligen självklart, grundarens/-nas passion för missionen vilket 
blir en del av både organisationskultur och –struktur, men liknande kan ske när nya ledare blir 
en del av företaget, vilket kan leda till missionavvikelser. Företagsledaren bör därför inte 
underskatta vikten av att rekrytera personer som tror på den befintliga missionen. 

När företaget ska hitta finansiärer är det viktigt att de har i åtanke vilket inflytande finansiären 
ska få i företaget. De sociala investerarna kommer vilja ha inflytande över företagets sociala 
beslut och de finansiella över de ekonomiska. Detta kan komma att påverka vilken avvägning 
mellan dessa som företaget kommer kunna göra, och hur troligt det är att vissa beslut kommer 
leda till att de förlorar sina finansiärer. Problemet är därför inte bara att hitta en finansiär, utan 
att dessutom hitta en som är rätt för det specifika företagets mission. 

En viktig komponent för att uppfylla företagets mission är precis som vi nämnt tidigare: 
organisatorisk kompetens. Denna kompetens innebär dock normalt sett overheadkostnader. 
Detta är kostnader som är viktiga att både företagsledning samt finansiärer accepterar och 
integrerar i företags budget då de är nödvändiga, inom gränsen för vad som är rimligt för 
verksamheten. Av denna anledning är det samtidigt viktigt med transparens. Transparensen 
bidrar till trovärdighet och minskar risken för misstroende och korruption. 

Företagsledarna bör dessutom göra sociala mått lika använda som finansiella mått för 
verksamheten. De måste ha i åtanke att dessa mätningar kanske inte är synbara på kort sikt. Ett 
gott alternativ är dessutom att låta genomföra dessa mätningar genom ombud för att säkerställa 
objektivitet. 
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Det sociala företaget bör flytta fokus från individuella prestationer till kollektiva. Det finns 
olika vägar att gå för att uppnå det, exempelvis genom att belöna grupprestationer, både  
monetärt och icke-monetärt. Företagsledare bör även se till personalens upplevda samhörighet 
främjas genom exempelvis kick-offs och hög samarbetsgrad för personalen. Det borde minska 
risken för konflikter inom företaget och därmed öka företagets stabilitet. Dessutom är det viktigt 
för just sociala företag att behålla och vidareutveckla den anställda personalen då de har svårt 
att erbjuda samma lönevillkor som stora finansiellt drivna företag kan göra. Personalen är 
avgörande för företags sociala och finansiella resultat och påverkar därmed även finansiärerna. 

6.4 Begränsningar för studien 
Huruvida faktorerna är oberoende av varandra är oklart. Då vi ej finner forskning som 
kombinerar faktorerna, och denna litteraturstudie snarar ämnar studera hur de samspelar på 
teoretisk nivå, är det heller inget som vi kan dra någon slutsats om. Vi ser dock att det kan spela 
roll, att resultatet kan variera baserat på om de är beroende eller oberoende, och kommer därför 
föreslå det som vidare forskning. 

Vårt metodval medför även begränsningar. Litteraturstudiemetoden innebär att vi helt och hållet 
förlitar oss på befintlig forskning, och även om vi anfört under metodkapitlet varför vi valt att 
ej tillföra egen empiri till uppsatsen så hade värdefull data kunnat samlats in för bearbetning. 
Denna uppsats lider exempelvis av att den ej har en teoretisk referensram; ett problem som ej 
varit närvarande för en empirisk studie. Dock vill vi poängtera att samtidigt som det innebär att 
vi inte har något att ställa våra slutsatser mot anser vi inte att de för den delen är ovidkommande 
eller förminskas.  

Vi använder oss av den mest övergripande definitionen av sociala företag i enlighet med de 
figurer som finns listade under kapitel två. Samtidigt som detta är bra för generaliserbarheten i 
resultatet, samt att mycket tidigare forskning om faktorerna använder liknande övergripande 
definition, är det inte säkert att slutsatserna gäller för samtliga subdefinitioner. Exempelvis tror 
vi att de sociala företag som bara delvis är självförsörjande, och därför inte gör någon vinst som 
kan delas ut, kommer få särskilt svårt att hitta finansiärer som accepterar denna avvägning 
mellan social påverkan och finansiell avkastning; något som ej tas i beaktning i denna studie. 

Valet av faktorer kommer även de med begränsningar. Exempelvis har vi enbart valt ut de fem 
faktorer som vi funnit att vara särskilt avgörande för finansieringsgapet enligt forskningen. Vi 
ser att fler faktorer kan vägas in i finansieringsgapet, men hur stor roll de spelar sinsemellan 
beror även på hur oberoende varandra de är eller ej. Samtidigt är faktorerna svårmätta. Den 
forskningslitteratur vi tagit del av tar ej någon ställning till hur stor del av finansieringsgapet 
varje faktor utgör eller om de går att kvantifiera. Detta kan bero på att faktorerna är breda 
begrepp som är abstrakta i relation till exempelvis finansiella objekt. 

6.5 Förslag på vidare forskning 
I takt med att behovet för sociala företag i Sverige ökar ser vi också behovet av forskningen 
specifikt för sociala företag inom den svenska välfärden. Vi har uppmärksammat att sociala 
företag inte är en homogen grupp, och de kan därför variera stort mellan varandra. Vi ser att 
med anledning av detta finns ett behov av vidare forskning inom mer specifika delar av denna 
heterogenitet, exempelvis att forskare avgränsar sig till en särskild subdefinition av sociala 
företag, alternativt sociala företag på en specifik marknad.  

Delar av den forskning vi tog del av erkände att den inte kommit tillräckligt långt när det gäller 
att se på hur och varför sociala företag lyckas behålla sin livskraft på längre sikt. Även om det 
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finns resiliensteori, det vill säga hur stabilt företaget står gentemot förändringar, är det inte 
tillräckligt för att dra goda generella slutsatser. Det kan därför finnas anledning till att mäta hur 
de sociala företagen på lång sikt påverkas av bland annat rörelsefrihet och panarki.  

Det vore intressant att sätta de faktorer vi valt i ett ännu större sammanhang och eventuellt lägga 
till fler faktorer, men även att testa våra slutsatser empiriskt. Gällande huruvida korrelationen 
mellan missionavvikelser och rättvisande mätningar är adekvat eller ej ser vi främst här ett 
behov av att testa sambandet empiriskt, då vi ej kunnat bevisa ett tillräckligt starkt samband 
teorimässigt.  

Somt tidigare nämnt är det oklart hur dessa faktorer är beroende eller oberoende av varandra. 
Det borde kunna påverka resultatet av hur faktorerna bearbetar finansieringsgapet om 
delmängder av flera faktorer kan kopplas till ett särskilt begrepp, eller om faktorerna står 
åtskilda från varandra och inte påverkar finansieringsgapet mer än genom en additiv eller 
subtraktiv operation, Vi föreslår därför att faktorerna mäts statistiskt för att se om de är varandra 
uteslutande eller ej. 

Vi har sett att det finns mycket forskning kring sociala företags koppling till de fem utvalda 
faktorerna på aggregerad nivå. På subnivå finns det även en hel del forskning kring faktorerna 
och företagen, exempelvis hur en bank i form av ett socialt företag i ett utvecklingsland klarar 
av att attrahera finansiärer, men det finns inte alls lika mycket forskning kring finansiärernas 
subnivåer, exempelvis om fonder, affärsänglar eller crowdfunding specifikt. Vi tror att 
forskningsgapet är stort här och att förståelsen för detta behöver kompletteras. Vi påstår detta 
då det finns olika behov av olika finansiärer bland de sociala företagen, och forskningen kan då 
förstärka denna förståelse.  

Det finns anledning till att försöka kvantifiera faktorerna för att kunna mäta dem. Trots att de 
är abstrakta begrepp som kan vara föremål för subjektivitet ser vi ett värde i att kunna ställa de 
i direkt relation till finansieringsgapets storlek då parterna anger dem som avgörande. Att finna 
mått som kan sättas i relation mellan de sociala företagen skulle dessutom innebär att de på en 
åtminstone övergripande nivå lättare kan jämföras med varandra, vilket skulle underlätta 
finansiärernas beslutsfattande. 
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