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Sammanfattning 
 
Titel:  Det sociala entreprenörskapets ekonomiska och sociala motiv  

Ur ett målkonfliktsperspektiv 
 

Författare:  Jonna Kauppi och Sofie Loftén  
 
Handledare: Marie Aurell 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte:  Uppsatsen avser belysa och utveckla förståelsen för de sociala och ekonomiska 

verksamhetsmotiv som existerar inom socialt entreprenöriella organisationer 
samt undersöka hur dessa motiv hanteras. Av denna anledning är det intressant 
att utgå från ett målkonfliktsperspektiv, varpå verksamhetens intressenter även 
beaktas eftersom de påverkar organisationen och dess målsättningar.  

 
Metod:  Föresatsen för denna uppsats har varit att utveckla ett tolkande och analytiskt 

resonemang, varvid en kvalitativ ansats tillämpats. Undersökningen har 
genomförts via semistrukturerade intervjuer. Det empiriskt insamlande 
materialet har sedan sammanställts och analyserats utifrån den teoretiska 
referensramen.   

 
Slutsats:  Studien påvisar att socialt entreprenöriella företag tvingas förhålla sig till 

flertalet sociala och icke-sociala verksamhetsmotiv som till viss del motverkar 
varandra och skapar målkonflikter, och till viss del samexisterar genom 
synergier. Dessutom är sociala och ekonomiska motiv vanligen konträra och 
orsakar begränsningar i verksamhetsstrukturen, varpå målkonflikter lättare 
uppstår. Det framgår att företagens lönsamhet och utvecklingsmöjligheter 
hämmas av de begränsningar som de sociala motiven medför. Målkonflikter 
hanteras främst genom att företagen tvingas anpassa verksamheten och därmed 
prioritera och skapa balans mellan dessa mål. Likaså krävs anpassning utefter 
verksamhetens intressenter, vilka indirekt skapar målkonflikter genom 
kontrasterande krav och förväntningar. Gemensamt för studiens företag är 
vikten av nätverkande, vilket utgör ett led i hanteringen av de sociala och 
ekonomiska motiven och därav även för de målkonflikter som uppstår. 
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Abstract 
 
Title: Social and economic objectives of social entrepreneurship  

From a goal conflict perspective 
 

Authors:  Jonna Kauppi och Sofie Loftén 
 
Supervisor:  Marie Aurell 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this study is to highlight and develop the understanding of social 

and economic objectives that exist within social entrepreneurial organizations, 
and explore how these objectives are managed. For this reason, it is interesting 
to emanate from a goal conflict perspective whereupon the business 
stakeholders are taken into account as they have a significant impact on the 
organization and its goals.  

 
Method:  The study has been based on a qualitative approach since the intention was to 

develop an interpretive and reflective analysis. The survey was conducted 
through semi-structured interviews, after which the empirical material was 
complied and analyzed based on the theoretical framework. 

 
Results: The study shows that social entrepreneurial businesses are forced to relate to 

multiple social and non-social objectives, which to some extent counteract each 
other and creates goal conflicts, and to some extent by coexisting synergies. In 
addition, the social and economic motives are usually contrasting and cause 
limitations in the business structure, whereupon goal conflicts easily emerge. It 
is clear that the profitability and development is hampered by the limitations of 
the social motives involved. Conflicts are handled mainly through adaptation 
and organizations are thus forced to prioritize and create a balance between 
these goals. This also requires adjustment to the business stakeholders, which 
indirectly creates goal conflicts by their various demands and expectations. In 
common for all the companies in the study is the importance of networking, 
which is part of managing the social and economic objectives and hence also for 
the goal conflicts that arises. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras vår utgångspunkt för uppsatsen, vilken avser introducera 
ämnet till läsaren. Skildringen av olika entreprenörskapsinriktningar syftar till att skapa en 
bakgrundsförståelse för socialt entreprenöriella verksamheters ekonomiska och sociala motiv. 
Detta leder fram till en problemdiskussion som avslutas med frågeställning och syfte för 
uppsatsen.  

1.1 Entreprenörskap som framväxande område 

Entreprenörskap utgör ett framväxande forskningsfält och har under de senaste decennierna 
blivit en allt viktigare del av samhällets utveckling tack vare ökade innovationstrender och 
globalisering (Lindgren & Packendorff 2009). Fenomenet har fått genomslagskraft inom 
flertalet olika samhällsprocesser, varefter organisatorisk tillämpning har ökat (Lindgren & 
Packendorff 2007). Entreprenörskapets betydelse för samhället kan exemplifieras genom en 
växande andel rådgivningsföretag, diverse EU-projekt, entreprenöriella utbildningar och ett 
ökat intresse för akademisk forskning. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) publicerar 
årligen en utvärdering av entreprenörskapsutvecklingen världen över, vars syfte är att mäta 
skillnader av entreprenöriella aktiviteter mellan länder och utreda dess påverkande faktorer 
samt lämna åtgärdsförslag (GEM 2013), vilket påvisar ett starkt internationellt intresse.  
 
Den teoretiska diskursen har uppmärksammat problematiken av en entydig och generell 
begreppsdefinition samt en tydlig avgränsning eftersom entreprenörskap utgör ett komplicerat 
fenomen som påverkas av diverse faktorer (Tan, Williams & Tan 2005). Bjerke (2005) menar 
att en allmängiltig definition inte bör eftersträvas då begreppet förekommer i synnerligen 
varierande kontexter. Holmquist (2009) framhåller att den kontextuella betydelsen 
underskattas av den orsaken att entreprenöriella aktiviteter sker på både regional, nationell 
och global nivå som främst påverkas av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. 
Fenomenet studeras inom flertalet akademiska fält, samtidigt som kulturella och geografiska 
olikheter ytterligare försvårar en gemensam begreppsförklaring (Lindgren & Packendorff 
2007).  Dock betraktas entreprenörskap i regel som förmågan att identifiera och realisera 
möjligheter med ekonomiskt värdeskapande syfte och ges generellt ett innovativt samband 
(Chell 2007; Mair & Martí 2006).  
 
Teoretisk entreprenörskapsforskning har traditionellt koncentrerats kring ett individualistiskt 
perspektiv med huvudsakligt fokus på den enskilda entreprenörens egenskaper eller beteende, 
varpå definitionerna och deras betydelse har utgjort den centrala forskningsinriktningen 
(Chell 2007; Dacin, Dacin & Matear 2010; Lindgren & Packendorff 2007). Den aktuella 
debatten och dess individfokus har dock kritiserats eftersom entreprenörskap de facto handlar 
om kollektivt samarbete och samverkan (Montgomery, Dacin & Dacin 2012), vilket 
organisatorisk framgång är beroende av (Ribeiro-Soriano & Urbano 2009). Lindgren och 
Packendorff (2007) förespråkar ett alternativt synsätt centraliserat kring pluralism eller 
mångfald, varefter entreprenörskap formas genom interaktion och nätverkande. Genom ett 
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pluralistiskt förhållningssätt kan undersökningsmetoder och forskningsansatser bidra till 
vidareutveckling av ackumulerad kunskap och teoretisk förståelse. Entreprenörskap är socialt 
konstruerat, vilket medför att ” […] knowledge about entrepreneurship is knowledge on how 
individuals and collectives perceive, define, produce and re-produce entrepreneurial action in 
society.” (Lindgren & Packendorff, 2009, s. 31).  
 
Inom den akademiska litteraturen förekommer förutom begreppsbenämningen 
entreprenörskap även konventionellt entreprenörskap (Dacin, Dacin & Matear 2010) och 
kommersiellt entreprenörskap (Austin, Stevenson & Wei-Skillern 2006) som alla centreras 
kring verksamheters ekonomiska motiv. Dessa begrepp kan därmed anses liktydiga och 
användas synonymt. Vi kommer för denna uppsats att använda kommersiellt entreprenörskap 
eftersom det tydligt illustrerar de ekonomiska verksamhetsmotiven för vinstdrivna 
organisationer.  

1.2 Utvecklingen av det sociala entreprenörskapet 

Entreprenörskapsforskningen utgör en mångvetenskaplig disciplin (Lindgren & Packendorff 
2007) som förgrenats, varvid socialt entreprenörskap utvecklats som ett eget teoretiskt område 
(Dacin, Dacin & Matear 2010; Mair & Martí 2006). Socialt entreprenöriella organisationer 
har både sociala och ekonomiskt värdeskapande motiv och avser processer som medför 
samhällsförändring och utveckling. De sociala motiven kan avse arbetsintegration, 
hälsoaspekter, olika klimatmål eller hållbarhet och stå i konflikt med verksamhetens 
ekonomiska mål (Bartholdsson 2011).  
 
Trots att begreppet är förhållandevis nytt inom den akademiska kontexten, har fenomenet 
länge varit en framträdande del av samhällets utveckling (Mair & Martí 2006). Socialt 
entreprenöriella initiativ är således en nödvändighet för framtida tillväxt (Gawell, Johannisson 
& Lundqvist 2009) och associeras ofta med icke vinstdrivande organisationer eller 
välgörenhet. Detta är en rimlig association, eftersom konceptet har sitt ursprung från denna 
typ av organisationer (Dart 2004; Di Zhang & Swanson 2013). Austin, Stevenson och Wie-
Skillern (2006) argumenterar för att socialt entreprenörskap även finns inom och mellan 
vinstdrivna organisationer och offentlig sektor. Enligt Dart (2004) och Di Zhang och Swanson 
(2013) omfattar begreppet samtliga verksamheter mellan de båda motpolerna; vinstdrivande 
och icke vinstdrivande organisationer. Således avser socialt entreprenörskap att generera 
samhällsvärde och ekonomisk hållbarhet och är oberoende av organisationens juridiska 
bolagsform (Hervieux, Gedajlovic & Turcotte 2010).  
 
Avsaknaden av en generellt accepterad begreppsdefinition för entreprenörskap försvårar även 
definitionen av socialt entreprenörskap (Tan, Williams & Tan 2005). Mair och Martí (2006) 
hävdar att utmaningen grundas i preciseringen och avgränsningen till vad som avses med 
socialt, då det sociala eller samhälleliga värdet ofta präglas av altruism1, där moral och etik 

                                                 
1 Synonymt med oegennytta eller osjälviskhet och är motsatsord till egoism. 
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har en central roll. Socialt entreprenörskap är värdeskapande risk- och innovationsprocesser 
som involverar samhället och kan avse att endast gynna samhället eller samhället och 
organisationen i olika grader och utgör därmed en kombination av egennytta och ökat 
samhällsvärde (Tan, Williams & Tan 2005). En del organisationer har således enbart 
ekonomiska motiv och målsättningar för verksamheten, men bidrar likväl till 
samhällsutveckling. Andra organisationer verkar uteslutande för samhällsnytta och social 
välfärd, vilket ändock fordrar ekonomisk medvetenhet. Sociala och ekonomiska motiv kan 
följaktligen framkalla synergieffekter och inte enbart generera målkonflikter (Resh & Pitts 
2013).  
 
Montgomery, Dacin och Dacin (2012) hävdar att samhällsförändring sker genom kollektiv 
handling realiserad av interagerande och samarbetande aktörer och organisationer, snarare än 
utav enstaka individer och förordar därav ett kollektivt synsätt på socialt entreprenörskap.  
Strukturella villkor formar och formas av processerna mellan aktörer, varpå förändring som 
regel framkallas utav gemensamma handlingar (Steen, Coopmans & Whyte 2006). 
”Utveckling skapas av människor och det utrymme vi ger dem att förändra.” (Gawell, 
Johannisson & Lundqvist, 2009, s. 8). Dacin, Dacin och Matear (2010) understryker att alla 
former av entreprenörskap behandlar och medför förändring av något slag. Resurser utgör 
begränsande faktorer för all organisatorisk verksamhet och kräver samordning, vilket påvisar 
vikten av intern och extern samverkan som möjliggör informationsspridning, förankring och 
legitimering av metoder under förändringsprocessen (Montgomery, Dacin & Dacin 2012). 
Målkonflikter kan uppstå till följd av bristande resurssamordning och påverkas av den 
aktuella situationen samt av de aktörer som är involverade (Naturvårdsverket 2011). Till 
skillnad från kommersiellt entreprenöriella verksamheter använder socialt entreprenöriella 
organisationer resurser för att frambringa samverkan, snarare än att öka den egna 
konkurrenskraften (Dacin, Dacin & Matear 2010).   
 
Den områdesteoretiska terminologin för socialt entreprenörskap utgår vanligen från den 
sociala entreprenören, socialt entreprenörskap och socialt företagande. Här menar Chell 
(2007) att de två sistnämnda har liknande ursprung och avser genomförande aktiviteter med 
finansiellt risktagande, men påtalar vidare att begreppen särskiljts och vidareutvecklats inom 
den akademiska sfären. I Sverige används vanligtvis begreppet samhällsentreprenörskap 
synonymt med socialt entreprenörskap, men är ett begrepp som inte förekommer ofta i 
internationella sammanhang (Gawell, Johannisson & Lundqvist 2009). För uppsatsen kommer 
vi använda oss av termen socialt entreprenörskap av hänsyn till internationellt antaget 
språkbruk. Detta eftersom svensk forskning inom området är mer begränsad och främst berör 
arbetsintegration.  
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1.3 Organisationers sociala och ekonomiska motiv 

Lidstone (Karlén 2013) menar att värdeskapande entreprenörskap förutsätter balans mellan 
sociala och ekonomiska motiv och har alltid en social funktion. Enligt Mair och Martí (2006) 
separerar traditionell entreprenörskapsforskning ofta begreppen socialt och kommersiellt 
entreprenörskap eftersom de anses vara varandras motsatser, där skillnaden yttrar sig i 
konträra motiv som potentiellt kan ge upphov till målkonflikter. De hävdar snarare att 
motiven samexisterar, men att det ena vanligen är mer framträdande än det andra. Socialt 
entreprenörskap karakteriseras vanligtvis genom dess sociala syften och samhällsnyttiga 
funktion, medan kommersiellt entreprenörskap främst utgår från ekonomiska motiv. 
Följaktligen har även extremfallen inslag av såväl ekonomiska som sociala motiv, vilket 
påvisas av att ”[…] charitable activity must still reflect economic realities, while economic 
activity must still generate social value.” (Austin, Stevenson & Wei-Skillern, 2006, s. 3). 
Detta kan anses vara ett befogat antagande som kan förklaras av att organisationer har flertalet 
olika intressenter med kontrasterande intressen och därför har multipla identiteter eller 
subkulturer.  
 
Liknande hävdar Dart (2004) att socialt entreprenöriella organisationer har både ekonomiska 
och sociala motiv och därför skiljer sig från icke vinstdrivande verksamheter och 
välgörenhetsorganisationer. Socialt entreprenörskap syftar till att utforma innovativa lösningar 
för samhällsproblem, medan CSR (corporate social responsibility) snarare avser 
samhällsutvecklande aktiviteter inom vinstdrivande organisationer som ofta kan härröras till 
statliga regelverk och etiska skyldigheter (Johnson, Whittington & Scholes 2012). 
Distinktionen mellan dessa begrepp har minskat till följd av ökade samhällskrav på 
organisationer och externa förändringar (Dees 2007; Gawell, Johannisson & Lundqvist 2009). 
Fler och fler icke vinstdrivande verksamheter har behov av att implementera kommersiellt 
entreprenöriella affärsmetoder (Di Zhang & Swanson 2013; Chell 2007) samtidigt som 
vinstdrivande företag eller hybridorganisationer har givits en allt viktigare roll med syfte att 
skapa bättre samhällsförhållanden (Dees 2007).  
 
Sociala satsningar är endast hållbara genom genererade intäkter, varpå det blir alltmer 
angeläget för organisationer att balansera sociala och ekonomiska objektiv utifrån 
verksamhetens olika intressenter (Dacin, Dacin & Matear 2010). Figur 1 illustrerar hur 
organisationer som kombinerar dessa motiv kan klassificeras som socialt entreprenöriella 
(Dart 2004; Di Zhang & Swanson 2013). Hervieux, Gedajlovic och Turcotte (2010) menar att 
det föreligger konsensus kring de facto att organisationer med en social mission som tillämpar 
affärsmässiga principer för att överleva skall betraktas som socialt entreprenöriella 
verksamheter. Denna typ av organisationer kommer att vara fokus för vår undersökning och 
avser således de företag som finns inom den socialt entreprenöriella synergizonen (Figur 1).   
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Figur 1. Synergin mellan sociala och ekonomiska motiv (Egen bearbetning enligt modell av Di Zhang 

& Swanson 2013, s. 108).  
 

Alla former av entreprenörskap kan således hävdas vara socialt betingade eftersom alla 
framgångsrika organisationer skapar någon form av socialt värde, primärt genom att hantera 
och lösa samhällsproblem eller sekundärt genom att generera intäktsflöden som skapar 
sysselsättning (Austin, Stevenson & Wei-Skillern 2006; Mair & Martí 2006). I likhet med 
ovannämnt kan socialt entreprenörskap anses existerar inom alla organisationer, men kan vara 
olika framträdande.  
 
Hervieux, Gedajlovic och Turcotte (2010) har genomfört en litteraturstudie som syftar till att 
utreda om det existerar en allmängiltig begreppsförklaring av socialt entreprenörskap. Syftet 
med studien var att fastställa huruvida akademiker och andra aktörer (stiftelser/organisationer, 
konsulter, nätverk) definierar socialt entreprenörskap på olika sätt. Av studien framkom det 
att socialt entreprenörskap kännetecknas utav åtta faktorer som presenteras i figur 2; social 
mission, socioekonomisk verksamhet, innovation, hållbarhet, samhällsförändring, 
möjligheter, oberoende och risk. Grafen illustrerar resultatet för dessa faktorer samt en 
sammanställning av de båda (alla aktörer). Undersökningen påvisar att begreppet främst 
definieras genom dess sociala mission, en benämning som återfanns i närmare 100 procent av 
materialet. Vidare konstaterades vikten av de sociala och ekonomiska motiven och dess 
betydelse för definitionsproblematiken (omkring 75 procent). Dessa motiv utgör enligt studien 
mer framträdande definitionsfaktorer än innovation (ca 60 procent) och hållbarhet (drygt 59 
procent). Slutresultatet konstaterade dessutom att det råder viss konsensus mellan de båda 
grupperna kring definitionen av socialt entreprenörskap. Av denna anledning utgör 
innovationsfokus inte en central del av vår undersökning. 
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Figur 2. Definitionsfaktorer av socialt entreprenörskap, belägg för hög teoretiseringsgrad 
(Hervieux, Gedajlovic & Turcotte 2010, s. 56). 
 

Dualistiska motiv kan, enligt Hervieux, Gedajlovic och Turcotte (2010), ha motverkande 
effekter och potentiellt skapa målkonflikter eftersom sociala motiv avser samhällsutvecklande 
aktiviteter, medan de ekonomiska motiven verkar för ökad konkurrenskraft och höga 
vinstmarginaler. Därmed kan tillämpningen av affärsmässiga principer ha en negativ inverkan 
på organisationens sociala mission och minska dess legitimitet. Di Zhang och Swanson (2013) 
konstaterar emellertid att sociala och ekonomiska objektiv kan verka kompletterande och även 
vara fördelaktigt för organisationen. Bartholdsson (2011) menar att sociala och ekonomiska 
motiv därför kan betraktas som motpoler eller samverkande processer. De konträra motiven 
kan ha positiva effekter för en verksamhet, men likväl förorsaka målkonflikter och är 
beroende av kontextuella förhållanden. Målkonflikter kommer existera så länge resurser utgör 
en begränsande faktor. Det är därför orealistiskt att utgå från att samtliga verksamhetsmål helt 
kan förverkligas parallellt med varandra.  
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1.4 Problemformulering 

Denna bakgrund har lett fram till uppsatsens frågeställning:  
 
Hur hanterar socialt entreprenöriella organisationer sociala och ekonomiska motiv utifrån ett 
målkonfliktsteoretiskt perspektiv? 

1.5 Syfte 

Uppsatsen avser belysa och utveckla förståelsen för de sociala och ekonomiska 
verksamhetsmotiv som existerar inom socialt entreprenöriella organisationer samt undersöka 
hur dess motiv hanteras. Av denna anledning är det intressant att utgå från ett 
målkonfliktsperspektiv, varpå verksamhetens intressenter även beaktas eftersom de påverkar 
organisationen och dess målsättningar. Undersökningen avser bidra till kunskapsutvecklingen 
inom området samt utreda vilka målkonflikter som uppstår och hur dessa hanteras av sociala 
företag.  
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2. Metod 

I detta kapitel redovisas och diskuteras uppsatsens ämnesval och metodansats. De olika 
avsnitten behandlar de fördelar och nackdelar som vanligen förknippas med intervjustudier 
samt hur urval av företag och respondenter skett. Vidare beskrivs analysens tillvägagångssätt 
och uppsatsens trovärdighet.     

2.1 Ämnesval 

Ämnesvalet grundar sig i vårt gemensamma intresse för ekonomisk utveckling och 
samhällsförändring, varvid organisationers sociala och ekonomiska motiv framträtt som ett 
fascinerande studieobjekt. Vi har valt att utgå från socialt entreprenörskap eftersom detta är 
ett relevant område för vår utbildningsinriktning mot innovation och affärsutveckling. Därtill 
utgör organisationers ökade sociala ansvar ett aktuellt tema i dagens samhälleliga debatt.  

2.2 Kvalitativ ansats 

Likt tidigare påvisat utgör den sociala entreprenörskapsforskningen ett framväxande teoretiskt 
område (Austin, Stevenson & Wei-Skillern 2006; Chell 2007; Mair & Martí 2006). Fältets 
bristande terminologi medger av denna anledning en undersökande kvalitativ ansats, snarare 
än mätande kvantitativ datainsamling (Granados et al., 2011). Genom en kvalitativ 
forskningsansats undersöks studieobjekten mer ingående och begränsas till att omfatta ett fåtal 
enheter (Andersen 2012). Enligt Kvale och Brinkman (2009) har det fenomenologiska 
förhållningssättet varit dominerande inom den kvalitativa forskningen. De menar vidare att 
fenomenologin påvisar ett intresse av att beskriva världen utifrån aktörers uppfattning och 
upplevelser, varpå förståelsen för sociala fenomen skapas ur aktörernas perspektiv.   
 
Föresatsen för denna uppsats har varit att beskriva, tolka och utveckla förståelsen av 
samspelet mellan de sociala och ekonomiska motiven för socialt entreprenöriella 
verksamheter och därför har vi valt att tillämpa kvalitativ ansats. Detta eftersom avsikten inte 
har varit att generera kvantifierbara resultat, utan snarare utveckla ett analytiskt resonemang 
(Lundahl & Skärvad 1999) utifrån ett fenomenologiskt synsätt där organisationens aktörer och 
deras uppfattningar tolkas (Kvale, Brinkmann & Torhell 2009). Likaså möjliggör detta en mer 
djupgående analys som belyser problemområdet ur olika perspektiv (Larsen, Kärnekull & 
Kärnekull 2009). 

2.3 Urval av företag och respondenter 

2.3.1 Urvalskriterier för sociala företag 

Vi har identifierat ett antal kriterier som ligger till grund för urvalet av företag. Dessa har 
baserats på återkommande teoretiska definitionsvariabler utifrån genomförd litteraturstudie 
samt Europeiska unionens (European Union 2013) begreppsförklaring av socialt företagande. 
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Med hänsyn till kriterierna, uppsatsens tidsram och regionala begränsningar har fyra företag 
valts ut för undersökningen. De kriterier som har satts upp för urvalet av företag är följande: 
 

• Socialt entreprenöriella organisationer 
• Har tydligt uttalade och primärt sociala verksamhetsmotiv 

• Tillämpar affärsmässiga principer 
• Organisatoriskt och juridiskt fristående från offentlig verksamhet 

• Små och medelstora företag med lokal anknytning 
• Varit verksamma i minst ett år 

 
Motivationen till urval av företag har baserats på geografisk tillgänglighet då personliga 
intervjuer genomförts och med hänsyn tagen till uppsatsens tidram. Organisationerna skall ha 
både ekonomiska och sociala verksamhetsmotiv samt varit verksamma i minst ett år för att ha 
upplevt och erfarit det vi efterfrågar. Företaget skall dessutom vara fristående från offentlig 
verksamhet eftersom vi förutsätter att vinst- och tillväxtmöjligheter finns, men likaså att de 
sociala motiven inte är påtvingade av staten eller samhället. Fördelen med valet av små och 
medelstora företag är att de har ett fåtal respondenter som är väl insatt i företagets 
verksamhet, något som vi dragit nytta av för undersökningen.  
 
Det finns ett visst marknadsföringsvärde för organisationer som har sociala verksamhetsmotiv 
på grund av omgivningens ökade intresse för samhällsnyttiga företag (Bruzelius, Skärvad & 
Hofvander 2004).  Det har därför varit relativt enkelt att välja ut företag som möter dessa 
kriterier eftersom de profilerar verksamheten som socialt värdeskapande. Valet av företag har 
skett genom en personlig bedömning, vilket är vanligt för en kvalitativ ansats då 
utgångspunkten är ett icke-sannolikhetsurval (Larsen, Kärnekull & Kärnekull 2009). Vi har 
för denna process tagit hjälp av webbsidor, kontakter samt egen kännedom av lämpliga 
företag i vårt närområde. Exempel på källor som har använts är; ekoblekinge.se, sofisam.se 
och Commersen. Dessa har i sin tur genererat fler intressanta webbsidor.  

2.3.2 Urval av respondenter 

Sammantaget har sex respondenter medverkat i undersökningen från fyra olika företag. Vid 
en av intervjuerna har således flera personer medverkat, på deras egen begäran, eftersom de 
äger och sköter företaget tillsammans. De respondenter som valts ut är representativa för 
företaget eftersom de antingen äger och driver företaget eller har en betydande roll i 
organisationens ledning.  
 
Nedan presenteras en sammanställning av de intervjuade företagen och dess respondenter. I 
de fall då respondenterna önskat vara anonyma har vi valt att benämna företaget med en ett 
fiktivt namn som återspeglar den bransch företaget verkar inom. Respondenterna namnges 
efter verksamhetsroll samt organisation. Företag Jordbruk representerades utav tre 
respondenter vid intervjutillfället och benämns därav delägare 1-3.   
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Socialt företag Verksamma sedan Respondent 

CooPartner 2006 VD CooPartner 

Företag Jordbruk 2006 Delägare 1, 2 & 3 Företag Jordbruk 

LotusEco 2009 Ägare LotusEco 

Företag Mode 2007 Ägare Företag Mode 

 
Organisationerna har kontaktats via e-post och/eller telefon, varvid plats, datum och tid 
anpassats efter respondenten. Likaså har valet av respondent/er styrts av företaget. 
Intervjuerna har uteslutande skett i anslutning till verksamheten då detta varit lättast för våra 
respondenter.   

2.4 Primär- och sekundärdata 

Insamlad primärdata består utav material från de semistrukturerade intervjuer som genomförts 
med representanter från de utvalda företagen. För att komplettera och i vissa fall bekräfta den 
information som respondenterna förmedlat har vi även använt oss av viss sekundärdata. Dessa 
data har främst bestått av information som går att finna på företagens hemsidor.   

2.5 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har främst utgått från artiklar som behandlar entreprenörskap och socialt 
entreprenörskap. I det inledande skedet använde vi oss av systematisk sökning där aktuella 
artiklar lokaliserades med hjälp av utvalda sökord (Rienecker et al., 2008) främst i 
sökkatalogen summon@BTH och databasen Business Source Complete. Likaså har sökningar 
gjorts på uppsatser.se för att hitta liknande uppsatsämnen och frågeställningar. 
Förutsättningen har varit att hitta författare med olika ståndpunkt för att få en djupare inblick i 
ämnet, då socialt entreprenörskap är ett relativt nytt forskningsområde. De artiklar och 
uppsatser som ansetts vara mest relevanta har använts som underlag för att hitta ytterligare 
material, så kallad kedjesökning (Rienecker et al., 2008).  

2.6 Kvalitativ forskningsintervju 

Vi har valt en semistrukturerad intervju som undersökningsmetod, då uppsatsen ämnar 
beskriva, tolka och analysera (Lundahl & Skärvad 1999) organisationens sociala och 
ekonomiska motiv utifrån dess egen uppfattning. Denna struktur möjliggör en mer flexibel 
och situationsanpassad intervju, vilket ger en djupare nyansering som uppmärksammar olika 
tänkbara infallsvinklar eller perspektiv (Lundahl & Skärvad 1999). En sådan situation anser vi 
varit lämpligast för att kunna besvara vår frågeställning. Lundahl och Skärvad (1999) menar 
vidare att frågorna i en kvalitativ forskningsintervju oftast har låg standardisering, vilket ger 
intervjupersonen möjlighet att svara med egna ord och intervjuaren tillfälle att ställa 
följdfrågor. Detta har minimerat risken för att missförstånd uppstått mellan oss och 
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respondenterna, då ämnet inledningsvis upplevts som komplicerat och svårförståeligt. En 
semistrukturerad intervjusituation medför att intervjun ges karaktären av ett samtal som 
skapar utrymme för ömsesidig reflektion. Således har vi valt att besöka de företag som ingått i 
vår studie för att kunna skapa en personligare dialog med respondenten (Lundahl & Skärvad 
1999). Ett personligt möte medför dessutom en bredare nyansskildring av respondentens svar 
och ett öppnare samt naturligare samtal, något som inte kunnat uppnås med exempelvis 
enkäter eller en telefonintervju (Larsen, Kärnekull & Kärnekull 2009).  
 
Vid informella intervjusituationer kan den så kallade intervjueffekten uppstå som förorsakas 
av intervjuaren. Detta innebär att respondenten inte svarar helt sanningsenligt och/eller 
förskönar verkligheten, vilket kan förvrida svarsutgångarna och slutresultatet (Larsen, 
Kärnekull & Kärnekull 2009). För att minimera intervjueffekten har vi arbetat utifrån ett 
neutralt förhållningssätt och undvikt ledande frågor för att inte styra respondenten (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul 2011). Intervjuplatsen har valts av respondenten, för att denne skall 
känns sig bekväm i den omgivande miljön. 

2.6.1 Intervjuer 

Inför intervjuerna har ett frågeformulär sammanställts (se bilaga X, intervjuguide), vilket 
använts som utgångspunkt och stöd vid samtliga intervjuer. Frågorna har utformats utan fasta 
svarsalternativ, istället har respondenten givits möjlighet till att fritt formulera svaren 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). Dock har även följdfrågor utgjort en betydande och 
central del av intervjun som medfört att varje enskilt intervjutillfälle fått unik kontext. För att 
inte gå miste om viktig information har samtalen spelats in, varvid ljudupptagningarna kan 
lämnas vid förfrågan. Lundahl & Skärvad (1999) hävdar att en mer ostrukturerad 
intervjusituation underlättas av att fler intervjuare medverkar då en arbetsfördelning kan ske. 
Vid intervjuerna har vi båda närvarat för att hjälpas åt med uppföljning och anteckning av 
svarsutgångarna, samtidigt som vi anser att bådas deltagande ytterligare medfört att rätt 
material erhållits, varpå en högre grad av validitet uppnås. Intervjuerna har främst utgått från 
respondentens skildring av verksamheten i relation till dess syfte, mål, utvecklingsmöjligheter 
och eventuella problem som upplevts. Således har intervjuerna präglats av en samtalande 
dialog, där intervjuguiden främst använts som ett stöd vad gäller styrning av samtalet och 
följdfrågor.  

2.7 Tillvägagångssätt vid analys 

Generellt präglas en kvalitativ studie av en tolkande analysmetod, då man utgår från aktörens 
uppfattning och dennes världsbild (Kvale, Brinkmann & Torhell 2009). Analys av primär data 
har därmed skett genom en tolkande ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011) då vi avsett 
att beskriva, utvärdera och skapa en helhetsförståelse för de målkonflikter som organisationen 
upplever (Lundahl & Skärvad 1999). Svårigheten med tolkning är att innebörder har olika 
betydelser utifrån vem man frågar och det sker i regel med hjälp av inneboende kunskap och 
erfarenhet och är därmed personlig. Vi anser att det faktum att vi är två personer har medfört 
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att tolkningen blivit djupare, bredare och bidragit till en mer uttömmande analys (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011). Analysen har utgått från våra egna tolkningar av de aktuella 
företagens målkonflikter utifrån empirin, vilka därefter har ställs i relation till vår teoretiska 
referensram. I ett första skede har det insamlade materialet sammanställts och irrelevant data 
har sållats bort för att förenkla analysen. Dock har ingen utförlig preskribering av materialet 
skett, då vi ansett att det inspelade materialet och de anteckningar som vi utarbetat under och 
efter varje intervju varit tillräckligt. I empirikapitlet presenteras de enskilda företagens 
verksamheter, dess sociala och ekonomiska verksamhetsmotiv samt verksamhetens 
intressenter under separata avsnitt och rubriker. Under analyskapitlet vävs företagen ihop för 
en överskådligare bild och ett sammanhang som återspeglar helheten. Här diskuteras och 
analyseras skillnader och likheter för de socialt entreprenöriella organisationernas olika 
målkonflikter och hur konflikterna hanteras. Slutsatserna avser en sammanställning av de 
resultat som framkommit av analysen.  

2.8 Undersökningens trovärdighet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) hävdar att reliabiliteten kan vara svår att säkerställa 
för tolkande undersökningar och analyser. Likaledes anser Patel och Davidson (2011) att 
begreppen validitet och reliabilitet närmar sig varandra vid kvalitativa studier. Kvalitativa 
intervjuer förutsätter således specifika situationer som är beroende av såväl intervjuare som 
respondent, varvid avsikten för undersökningen inte är att den skall kunna reproduceras. 
Därmed kan respondentens svar och resultatet bli annorlunda ifall studien skulle genomföras 
under andra omständigheter. För att uppnå en högre tillförlitlighet har intervjuerna spelats in 
och två intervjuare har medverkat, samtidigt som materialet har återkopplats till aktuella 
hemsidor (Larsen, Kärnekull & Kärnekull 2009). Det har även varit möjlighet att efter 
intervjuerna kontakta respondenterna vid oklarheter.  
 
En god teoretisk grund är väsentlig för insamlandet av relevant data och förbättrar 
undersökningens validitet (Kvale, Brinkmann & Torhell 2009; Patel & Davidson 2011). Vi 
anser att vi inför intervjuerna varit väl pålästa inom vårt aktuella område och inom de teorier 
som ligger till grund för vår teoretiska referensram, något som påbyggts av vår omfattande 
litteraturstudie. Det litteraturmaterial som använts har präglats av vetenskapligt granskade 
artiklar, samtidigt som flertalet författare varit återkommande som referens i de artiklar som 
vi läst. Detta stärker uppsatsen validitet ytterligare eftersom dessa författare kan anses vara 
akademiskt vedertagna och kunniga inom området.  
 
En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har möjliggjort att dialogen med 
respondenterna kunnat anpassas, ändras och vidareutvecklas med hänsyn till specifika 
situationer. På så vis har relevant data kunnat samlas in, vilket bidragit till en högre 
trovärdighet för vår undersökning. Likaså har intervjuerna till stor del präglats av en 
samtalsliknande förhållanden vilket medfört att ett naturligare flöde skapats och respondenten 
har upplevts som bekväm i sin roll.  
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Resultatet för en kvalitativ undersökning kan vanligen inte generaliseras, men har viss 
överförbarhet (Larsen, Kärnekull & Kärnekull 2009). Uppsatsen intention har varit att dra 
slutsatser på en konceptuell och kontextuell nivå utifrån de organisationer som undersöks. 
Undersökningen har således avsett att skapa inblick i organisationers sociala och ekonomiska 
målkonflikter och därmed uppnå en djupare helhetsförståelse av problematiken sett till de 
aktuella företagen. Generaliseringar kan göras utefter liknelser och skillnader efter hänsyn 
tagen till förutsättningar och hinder så som storlek, geografiskt område och bransch.   
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Verksamhetens motiv kan delas in i två huvudgrupper; officiella och operationella mål 
(Abrahamsson & Andersen 2005). De officiella målen är ofta generella, vaga och långsiktiga 
(Hatch 2002; Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008) och syftar till att legitimera organisationens 
aktiviteter samt visualisera företagets image (Abrahamsson & Andersen 2005). Operationella 
mål utvecklas utifrån de övergripande officiella motiven och kan benämnas som delmål 
(Hatch 2002). Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) är dessa oftast mer kortsiktiga och 
specifika. Denna uppsats kommer huvudsakligen studera verksamheters officiella och 
övergripande motiv.  
 
Företag och organisationer har vanligtvis flera mål som styr verksamheten (Abrahamsson & 
Andersen 2005; Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008), eftersom enbart ekonomiska motiv inte 
är tillräckligt för att beskriva det organisatoriska syftet (Bruzelius, Skärvad & Hofvander 
2004).  Enligt en studie genomförd av Shetty (1979) påvisades amerikanska företag ha mellan 
1 och 15 verksamhetsmål. Bruzelius, Skärvad och Hofvander (2004) påtalar att organisationer 
kontinuerligt måste omformulera sina verksamhetsmål till följd av omvärldsförändringar, 
vilket innebär att de aktuella målen kan hamna långt ifrån de ursprungliga. 
Samhällsutvecklingstrender, likt konsumtionsökning och globalisering har stor inverkan på 
möjligheten för måluppfyllelse (Naturvårdsverket 2011).  

3.2 De sociala och ekonomiska motiven 

Organisatoriska verksamhetsmål kan inordnas enligt ekonomiska eller icke-ekonomiska 
motiv, vilka företag tvingas balansera (Bruzelius, Skärvad & Hofvander 2004). De 
ekonomiska motiven innefattar vanligtvis avkastning, lönsamhet och marknadsandelar, medan 
icke-ekonomiska motiv snarare omfattar sociala aspekter, vilka är svårare att mäta och kan 
åsidosättas i organisationer som har framträdande ekonomiska motiv (Bruzelius, Skärvad & 
Hofvander 2004). Hatch (2002) framhåller dessutom att sociala motiv oftast inte har samma 
status som finansiella indikatorer. Det kan vara problematiskt att dra en tydlig gräns mellan 
begreppen eftersom företagsekonomiska principer som lönsamhet och tillväxt kan gynna 
samhällsnyttan genom att skapa arbetstillfällen. Därtill kräver samhällsnyttiga aktiviteter att 
företag verkar för innovation och utveckling (Bruzelius, Skärvad & Hofvander 2004).  
 
Utveckling och globalisering har medfört en förändrad syn på samhällsansvar (Jacobsen, 
Thorsvik & Sandin 2008). Shetty (1979) och Bruzelius, Skärvad och Hofvander (2004) 
påpekar att det tydligaste inslaget gäller den ökade uppmärksamheten kring företagens sociala 
ansvar. Verksamheters huvudsakliga syften har därför omformulerats till att även innefatta en 
medvetenhet och hänsyn till anställda, kunder och miljö (Hatch 2002). Likaså har 
omgivningens förväntningar och påtryckningar medfört att företag visar ett allt större intresse 
för att lösa samhällsproblem så som miljöpåverkan, urbanisering och sysselsättning (Shetty 
1979). Därtill har socialt ansvar blivit en del av organisationers årsredovisningar och officiella 
handlingar (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008).    
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3.3 Målkonflikter 

”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, 
intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil.” (Maltén 1998, s. 
149). Det anses enligt Shetty (1979) vara orealistiskt att anta att organisationer endast har ett 
mål (vinstmaximerande) eftersom verksamhetens vinst i sin tur är beroende utav andra 
aspekter. Enligt Bruzelius, Skärvad & Hofvander (2004) kan motiven vara komplementära 
eller motstridiga, varav det senare är mest förekommande. Abrahamsson och Andersen (2005) 
hävdar att målkonflikter i praktiken existerar inom majoriteten av alla organisationer. Det 
krävs till följd av detta att företag uppnår balans mellan dessa mål (Shetty 1979).  
 

 “[…] the need to appreciate the multiplicity of the goals pursued within an 
organization and the conflict that follows from that goal diversity. […] the 
significance of the environmental complexity to which organizations must adapt.” 
(Cohen 1984, s. 435) 

 
Konflikter kan uppstå som en konsekvens av hur målen skall uppnås (Jacobsen, Thorsvik & 
Sandin 2008) men också med hänsyn till graden av prioritering (Abrahamsson & Andersen 
2005). Maltén (1998) menar att det finns olika typer av konflikter som kan härledas till 
verksamhetens mål; kommunikationskonflikter, sakkonflikter, rollkonflikter, 
intressekonflikter, värderingskonflikter, systemkonflikter, strukturkonflikter samt 
lojalitetskonflikter. Han hävdar därtill att konflikter kan vara interpersonella, uppstå på grupp- 
eller organisationsnivå.  
 
Då verksamhetsmotiven ständigt omformuleras ger det upphov till nya konflikter. Hatch 
(2002) menar vidare att framförallt operativa mål förorsakar konflikter, eftersom de är en 
kompromiss av de övergripande officiella motiven. Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) 
framhäver att risken för att målkonflikter skall uppstå är större då målen utgörs av 
kontrasterande motiv, så som ekonomiska och sociala, exempelvis när det gäller krav på 
effektivitet i relation till socialt ansvar. Bartholdsson (2011) menar att arbetstillfällen och 
ekonomisk tillväxt utgör centrala mål som inte alltid är förenliga. Därtill kan även olika 
sociala mål stå i konflikt med varandra och motstridiga intressen kan medföra att de sociala 
motiven ges lägre prioritet. Figur 4 illustrerar sambandet mellan de sociala och ekonomiska 
motiven och dess risk för att målkonflikter uppstår, då motiven anses vara kontrasterande.  
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Figur 4. Målkonfliktsrisker mellan sociala och ekonomiska motiv (Egen bearbetning utifrån 

Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008).  
 
Åtgärder för ett specifikt verksamhetsmål kan motarbeta eller medföra negativa konsekvenser 
för andra verksamhetsmål (Bartholdsson 2011). Målkonflikter kan uppstå till följd av att 
resurser går att använda för flera olika ändamål och om det ena målet nås, så motverkas det 
andra. Oklarheter vad gäller ägarskap, ansvarsområden, användandet av styrmedel eller 
okunskap kan vara faktorer som ger upphov till konflikter mellan olika verksamhetsmotiv. 
För att hantera målkonflikter krävs det att ställningstaganden och prioriteringar görs, vilket 
fordrar tydlig kommunikation och ansvarsfördelning samt en bestämd målhierarki och strategi 
(Naturvårdsverket 2011). För att lösa målkonflikterna tenderar företag att koncentrera sig på 
olika motiv vid olika tidpunkter och likaså genom att kategorisera motiven enligt kort- och 
långsiktiga mål. Emellertid medför en ökad mängd begränsningar att prioriteringar för 
organisatorisk måluppfyllelse blir svårare och fokus hamnar då ofta på de högsta, mer 
övergripande målområdena (Abrahamsson & Andersen 2005). Tidsaspekten är betydelsefull 
eftersom det kan skapa utrymme för konfliktlösning (Naturvårdsverket 2011).  
 
Konflikter kan ses som en naturlig del av all organisatorisk verksamhet och verka som en 
drivkraft för utveckling. De kan bidra till mer innovation, anpassning, bättre beslutsfattande. 
De anställda blir mer delaktiga vilket skapar en demokratisk arbetsplats där alla får komma 
till tals (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008). På liknande sätt kan mål komplettera varandra 
och påvisa tydliga samband. Exempelvis är innovation och finansiella resurser två faktorer 
som påverkar varandra i positiv riktning likaså är socialt ansvar och personalutveckling nära 
betingade (Abrahamsson & Andersen 2005). Målkonflikter kan därtill frambringa positiva 
effekter genom aktörers vilja att lösa samhällsproblem och därför skapa konkurrens 
(Bartholdsson 2011). Målkonflikter kan således även skapa synergi mellan sociala och 
ekonomiska motiv, vilket framgår av synergizonen i figur 1.   
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Intressenterna påverkar organisationens mål (Bruzelius, Skärvad & Hofvander 2004) och 
därmed dess syfte och strategi genom de förväntningar som ställs på företaget (Johnson, 
Whittington & Scholes 2012). En organisations intressenter avser alla aktörer som påverkar 
eller påverkas av verksamheten, vilket uttrycks genom en utbytesrelation parterna emellan. 
Det föreligger således ett ömsesidigt beroende mellan organisationen och dess intressenter, 
vars förväntningar på verksamheten kan vara oförenliga eller kontrasterande (Hatch 2002). 
Med andra ord är organisationen beroende av att det finns ett intresse för verksamheten och 
tvingas därför hantera och balansera olika intressenters krav eller behov (Bruzelius, Skärvad 
& Hofvander 2004).  
 
Detta beroendeförhållande kan i många fall skapa osäkerhet för företag, då omgivningen i stor 
utsträckning utgörs av andra organisationer. Exempelvis styr leverantörer och konkurrenter 
tillgången av resurser och därmed i vilken grad organisatoriska mål kan förverkligas 
(Abrahamsson & Andersen 2005; Shetty 1979). Följaktligen utgörs organisationer av öppna 
enheter (Hatch 2002) och är inte självförsörjande eftersom vitala resurser kontrolleras av 
utomstående parter (Alvesson & Sveningsson 2007). Det är inte bara den externa miljön och 
resurstillgången som påverkar företag, utan Shetty (1979) anser att det först och främst är 
ledningens beslut och motivation som påverkar företagets styrning och måluppfyllelse. 
Ledningens inställning till hur sociala och ekonomiska motiv skall hanteras påverkar målen 
och i vilken riktning företaget styrs (Shetty 1979).   
 
Intressenternas motstridiga intressen innebär en utmaning för företaget (Bruzelius, Skärvad & 
Hofvander 2004; Hatch 2002) som kräver avvägningar, kompromisser och prioriteringar, då 
målet är att utjämna dessa potentiella konflikter (Bruzelius, Skärvad & Hofvander 2004). En 
organisation tvingas även ta hänsyn till maktförhållanden, eftersom olika intressenter har 
olika inverkan på företaget beroende av situation (Johnson, Whittington & Scholes 2012). 
Abrahamsson och Andersen (2005) anser att det inte är viktigast att alla intressenter 
tillfredsställs fullt ut, utan att de inte förkastar organisationens mål till den grad att de väljer 
att lämna samarbetet och att de då inte ersätts av någon annan.  
 
Som tidigare nämnt påverkar organisationens beroende av omgivningen även dess 
resurstillgångar. Teoretisk litteratur som behandlar organisationer och dess omgivning 
fokuseras ofta kring resursberoende. Även om organisationer är beroende av resurser är det 
även viktigt att behålla social legitimitet, att bryta mot omgivningens förväntningar kan leda 
till att organisationen förlorar sitt existensberättigande (Hatch 2002).  
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Vi har valt att utgå från organisationers övergripande sociala och ekonomiska motiv och 
undersöka hur dessa hanteras utifrån ett målkonfliktsteoretiskt perspektiv.  Den teoretiska 
ansatsen används för att utreda hur socialt entreprenöriella företag hanterar verksamhetens 
sociala och ekonomiska mål samt hur dessa prioriteras i förhållande till varandra. 
Utgångspunkten är ett målhierarkiskt perspektiv som avser belysa olika nivåer av sociala och 
ekonomiska verksamhetsmotiv som vanligen uttrycks genom verksamhetens vision och ligger 
till grund för företagets affärsidé. Detta kompletteras med intressentmodellen, vilken används 
för att öka förståelsen av hur olika aktörer påverkar och påverkas av verksamhetens mål samt 
hur företaget balanserar intressenternas förväntningar eller krav. Därmed skapas kännedom 
om de anpassningar företaget tvingas göra. Vi har således definierat tre områden, av vilka 
resonemanget och analysen bygger på; målhierarki för sociala och ekonomiska motiv, 
målkonflikt och intressentmodellen.   
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4. Empiriskt material 

I följande kapitel behandlas det empiriskt insamlade materialet. Kapitlet är indelat i fyra 
avsnitt, ett för varje företag, där varje del inleds med en presentation och kortare beskrivning 
av verksamheten. Vidare följer en empirisk framställning av de sociala och ekonomiska 
verksamhetsmotiven samt verksamhetens intressenter.  

4.1 CooPartner 

4.1.1 Företagspresentation 

CooPartner registrerades som ekonomisk förening 2006 och tillhandahåller tjänster inom 
transport, fastighetsskötsel samt lokalvård (CooPartner 2013). Under senare delen av 1990-
talet beslutade dåvarande Omsorgsnämnden, nuvarande Handikappförvaltningen att individer 
som på ett eller annat sätt var sjuka, led av psykiska problem eller missbruk skulle ha en 
sysselsättning. Den operativa verksamheten initierades till följd av ett politiskt dekret och 
bedrevs ursprungligen i offentlig regi för att med tiden ombildas till ett socialt företag.  
 
CooPartner drivs numera under egen regi, juridiskt skiljt från kommunal och offentlig 
verksamhet. Verksamhetens övergripande syfte är rehabilitering genom arbete för att ge sjuka 
individer möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden.  Företaget verkar i Karlskrona 
med omnejd och erbjuder transport- och servicetjänster åt kunder inom såväl offentlig 
verksamhet som till privata aktörer. Vi har intervjuat företagets verkställande direktör som 
beskriver företagets tre huvudsakliga verksamhetsområden; lokalvård, transport av mat, post 
och hjälpmedel till skolor och äldre samt inre fastighetsservice och vaktmästeri åt 
äldreboenden. Verksamheten har för närvarande 14 anställda, vilket motsvarar 9 
heltidsanställda. Av dessa har tre personer anställning vid företaget genom 
arbetsmarknadsprogrammet Sysselsättning och en individ genom FAS 3 via 
Arbetsförmedlingen, därtill har CooPartner flertalet bidragsanställda.  
 
CooPartners VD beskriver sig som en entreprenör och har sedan tidigare erfarenhet utav 
transportsektorn som före detta anställd vid Schenker och är därav väl förtrogen med 
branschen. Han har dessutom haft missbruksproblem, men är numera nykter alkoholist sedan 
tolv år tillbaka. Detta bidrar till ökad förståelse och större förtroende inom organisationen, 
samtidigt som det underlättar yrkesrollen.  

4.1.2 Verksamhetens sociala och ekonomiska motiv 

CooPartner är som tidigare nämnt en social verksamhet där arbetsintegrering utgör en central 
del av de officiella målen och det fundament ur vilket verksamheten uppstått, varpå 
samhörighet, anpassning och utveckling är nyckelord. ”Vår verksamhet präglas av ett miljö- 
och kvalitetstänkande utifrån en humanistisk människosyn. Vi har lyckats väl i vår strävan 
efter en jämn könsfördelning inom företaget och vi tillämpar dessutom fullt ut lika lön för lika 
arbete.” (CooPartners vision, CooPartner 2013).  
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Genom arbetsintegrering avser företaget skapa delaktighet för sjuka individer som står utanför 
arbetsmarknaden, vilket kan vara tillfälligt sjukskrivna personer, missbrukare, 
förtidspensionärer eller individer med någon form av funktionsnedsättning eller diagnos. 
Exempelvis kan Aspergers syndrom medföra nedsatt social interaktionskapacitet, planerings- 
och organisationsförmåga, vilket gör det svårt för individen att arbeta självständigt och 
flexibelt. Däremot fungerar dessa individer väldigt väl i rutinsammanhang med 
arbetsuppgifter som kräver punktlighet och som inte förändras från dag till annan. Av denna 
anledning fordras det att verksamheten anpassas efter de anställda och deras förmågor. 
CooPartners verksamhet handlar om att uppmärksamma individens potential och skapa balans 
mellan dess arbetsförmåga och graden av anpassning. En humanistisk människosyn innebär 
att individer ska behandlas utefter kapacitet och att sjukdomsbilden inte ska hindra dem. 
Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter får företaget individer att växa, ta ansvar och 
motiveras.  
 

”Det är någonting att tänka på, det här med att anpassa jobben, för har man ett 
lönebidrag har man det på grund av någonting. […] Jag kan inte skicka 
vederbörande till Göteborg med 30 kilo. Det skulle inte fungera att göra en 
avstickare från den normala rutten eller rutinen.” (VD CooPartner).   

 
De anpassningar som organisationen tvingas göra medför att verksamheten begränsas, vilket 
påverkar lönsamhet och tillväxt negativt. För att verksamheten ska fungera effektivt har 
CooPartner inte möjlighet att acceptera spontana uppdrag eller välja de som är mest lukrativa 
och vinstgivande. Verksamhetens flexibilitet inskränks således eftersom arbetet styrs av de 
anställdas förutsättningar, vilket ger upphov till målkonflikt. Detta kan tydligt kopplas till 
Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) resonemang eftersom CooPartners officiella och 
övergripande verksamhetsmål begränsar organisationens flexibilitet och därmed dess 
ekonomiska tillväxt. CooPartner har tvingats att utveckla verksamheten och välja en strategi 
som står i relation till dessa anpassningar. Nya transportuppdrag läggs till redan befintliga 
rundor, vilket ger en effektivare hantering och torde även vara en kostnadsbesparing av 
drivmedel. Genom att utföra fler leveranser under en och samma runda ökar intäkterna medan 
bensinkostnader kan minimeras. Därmed påverkas sannolikt även omgivningen och miljön 
genom reducerade utsläpp. Denna typ av verksamhetsupplägg kräver dock en hög grad av 
koordination och samordning. Förutom arbetsintegration har företaget en tydlig miljöpolicy 
som utarbetats av ledningen, som en operationell del av policyn är samtliga förare utbildade i 
Eco-driving. Miljöpolicyn utgör grunden för fastställande av företagets miljömål. 
 

”Eftersom transporter har en påverkan på miljön anser vi att omsorg om miljön 
och miljörelaterade frågor är viktiga. Vårt agerande styrs utifrån vad som är 
ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och med hänsyn tagen 
till ställda kundkrav.” (CooPartner 2013).  
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Företagets främsta ekonomiska mål är inte tillväxt utan snarare att verksamheten går runt. 
CooPartner har inga avkastningskrav utan eventuell vinst återinvesteras i företaget eller delas 
ut som bonus till ägarna. Dock framhålls vikten av att det finns utvecklingsmöjligheter och 
framtidsplaner för företaget, exempelvis genom att investera i fastigheter och övergå till ett 
aktiebolag. VD CooPartner understryker att företaget inte enbart har sociala mål, utan även 
ekonomiska vinstintressen. Inom företaget finns dessutom ett tydligt kvalitetsfokus där 
kunden skall erbjudas kvalitativa tjänster till rimligt pris. De anställda måste leverera resultat, 
vara drivna och service-minded för att passa väl i verksamheten. CooPartner verkar även för 
en jämn könsfördelning på arbetsplatsen, där män och kvinnor representerar ungefär lika stor 
andel av de anställda. Däremot är fördelningen mellan de olika avdelningarna inte likartad. 
Lokalvårdsavdelningen har en överrepresentation av det kvinnliga könet medan merparten av 
männen arbetar inom transportsektorn. Företaget arbetar kontinuerligt med att jämna ut dessa 
skillnader, vilket påvisat viss motstånd från de anställda, då framförallt av kvinnorna.   
 
För att optimera verksamheten sker rekrytering med hänsyn tagen till individens 
arbetsförmåga och drivkraft. Här poängteras att det inte handlar om placering eller förvaring 
av individer, utan den anställde måste leverera resultat och bra service. Under 
rekryteringsförfarandet har CooPartner stundtals mötts utav fördomar, eftersom utomstående 
parter likställer företaget med Daglig verksamhet2 och förutsätter att verksamheten endast har 
sociala motiv. Det förekommer således att externa intressenter missuppfattar och feltolkar 
verksamheten syfte, vilket ger upphov till konflikter som kan hänföras till oklarheter och 
okunskap avseende CooPartners funktion. Maltén (1998) benämner detta som en sakkonflikt, 
då oenigheten utgörs av vilka spelregler som gäller. Det händer därtill att kunder misstror de 
anställdas förmåga att prestera till följd av dess handikapp eller missbruk. CooPartner möts 
ofta av fördomar, vilket gör det svårare att legitimera verksamheten gentemot andra företag. 
Detta är en av anledningarna till att kvalitet och service är så viktigt, varpå verksamheten 
övervinner fördomar genom att prestera. “Vi försöker hela tiden bli lite vassare i det vi gör 
[…] Vi måste hela tiden visa lite mer.” (VD CooPartner). 

4.1.3 Verksamhetens intressenter 

Ägare och anställda 
Styrelsen utgör CooPartners ytterst beslutande organ och består utav åtta medlemmar som 
samtliga är delägare i företaget. I styrelsen återfinns VD tillsammans med några av de 
anställda samt två externa parter som har erfarenhet av facklig verksamhet samt 
personalpolitiska frågor. Som en del av företagets affärsidé har den anställde efter sex 
månaders tjänsteanställning möjlighet att ansöka om delägarskap. Detta ger upphov till 
delaktighet och medbestämmande bland de anställda och utgör en grundläggande del av 
företagets vision. CooPartners VD menar att delägarskap även förpliktar och medför ett utökat 
verksamhetsansvar, det handlar om att ändra synsätt och innebär vanligen en högre 

                                                 
2 Daglig verksamhet är aktiviteter och stimulerande sysselsättning för individer med funktionsnedsättning som 
erbjuds av Handikappförvaltningen i Karlskrona kommun enligt Lagen om Stöd och Service, LSS.  
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arbetsbörda. Delägarskap är annorlunda, att gå från att vara anställd till att bli delägare är en 
omställning som tar tid. Det är inte alltid enkelt och handlar framförallt om att sätta 
verksamhetens intressen främst. ”Det är vissa som förstår, men andra är inte beredda och har 
inte riktigt förmågan att tänka om. […] Det är ett sätt att vara eller leva.” (VD CooPartner). 
Därtill har de anställda sällan erfarenhet utav styrelsearbete eller insikt om vad delägarskap 
faktiskt innebär, vilket skapar konflikt mellan individen och verksamheten samtidigt som 
interpersonella rollkonflikter uppstår. Organisationen har därtill inte formulerat eller 
kommunicerat vad delägarskap innebär, vilket kan vara en förklarande faktor till att 
omställningen inte riktigt fungerar.  
 
Kunder och leverantörer 
CooPartner har idag omkring 35 fasta uppdrag, varav Karlskrona kommun årligen köper 
rehabiliteringsplatser för 150 000 SEK. Den offentliga sektorn utgör således en betydande del 
utav CooPartners intressenter, eftersom dessa är företagets kunder samtidigt som anskaffandet 
av arbetskraft sker från dessa enheter. De flesta av organisationens kunder utgörs av åtskilliga 
förvaltningsenheter och myndigheter inom Karlskrona kommun, men återfinns även inom den 
privata sektorn och avser såväl företag som privat personer. CooPartner har främst fasta 
uppdrag som löper över längre tidsperioder. Verksamheten ska utveckla, marknadsföra och 
utföra tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporter och tjänster. Externt innebär det att 
CooPartner ska erbjuda transporter och tjänster av sådan kvalitet att kunderna upplever dem 
som ett bättre alternativ än konkurrenterna. 
 
Verksamhetens transportsektor styrs utav dess ledtider då tid utgör en kritisk faktor. Det är 
nödvändigt att leveranser sker vid specifika tidpunkter och enligt avtal eftersom företaget 
annars riskerar böter. Det är således avgörande att ha rätt person på rätt plats. Denna strategi 
passar väl för verksamheten och den anpassning som görs utifrån de anställdas kapacitet 
eftersom dessa individer kräver fasta rutiner. En del av företagets kunder har berättat att de 
kan ställa klockan efter CooPartners anställda. Arbetsförmedlingen, Jobbcenter och Iris 
Hardar används som rekryteringsbas och tillhandahåller arbetskraft. Dock anser VD att 
Jobbcenters rekryteringar inte alltid lever upp till företagets krav på service. Genom 
Arbetsförmedlingen har däremot lyckade rekryteringar skett samtidigt som dessa medför lägre 
verksamhetskostnader för CooPartner genom lönebidrag.  
 
Långivare/Finansiärer 
CooPartner har under vissa perioder haft problem med likviditet och cashflow. Detta var 
påtagligt framförallt under verksamhetens uppstart, varpå extern finansiering varit aktuellt för 
organisationen. 2006/2007 ansökte företaget om banklån och checkräkningskredit för att 
jämna ut kassaflödet av in- och utbetalningar samt för investering i fordon. Företaget ägde vid 
denna tidpunkt inga fastigheter och samtliga bilar anskaffades via leasingavtal. Bolaget 
bedömdes således sakna tillgångar och därmed tillförlitlig säkerhet, vilket ledde till att banken 
avslog ansökan.  
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Landstinget Blekinge lade under denna period ut ett uppdrag för upphandling avseende 
transport av hjälpmedel till vårdinrättningar och sjukhus. CooPartner tog hjälp av 
åkeriföreningen med budgetering och kalkylering för denna upphandling, varefter företaget 
erhöll ett banklån som bland annat användes till inköp av egna skåp- och lastbilar.  
 

”Det är lätt att starta företag i Sverige, men kommer man sen och ska begära lån 
eller kredit då är det inte så muntert och det är nog värre nu än vad det var då.” 
(VD CooPartner).  

 
Konkurrenter  
Organisationens VD poängterar att alla CooPartners uppdrag skall vara lönsamma och ha 
bärkraft. Det måste finnas utvecklingsmöjligheter för företaget samtidigt som det krävs att 
uppdragen passar för verksamheten. Därmed undviks uppdrag med hög konkurrens och 
pressade intäktsmöjligheter. Verksamheten profileras genom personligt ansvarstagande, 
tillgänglighet och god service.  
 

”CooPartner är först och främst ett vinstdrivet företag, men har den sociala 
inriktningen eller medmänskligheten, det goda företaget.” (VD CooPartner).  

4.2 Företag Jordbruk 

4.2.1 Företagspresentation 

Företag Jordbruk grundades under senare delen av 1990-talet, men ägs och drivs sedan 2006 
av Delägare 1 och 2, då den befintliga verksamheten förvärvades av en nära släkting. 
Verksamheten består av ett småskaligt jordbruk som odlar, förädlar och bedriver försäljning 
av ekologiska produkter samt ett äppelmusteri. Intervjun har skett med företagets ägare, varav 
Delägare 1 är uppvuxen på gården och hade vid övertagandet viss erfarenhet och kunskap av 
jordbruksdrift. Delägare 2 har tidigare varit egenföretagande och är väl förtrogen med vad 
detta innebär. Företaget drivs som en enskild firma och är lokaliserat en bit utanför 
Karlskrona.  
 
Verksamheten utgörs av ett mindre ekologiskt jordbruk där KRAV-certifierade och 
närproducerade potatisar och säsongsbetonade grönsaker samt bär odlas, lagras, packas och 
distribueras. Produkterna säljs främst till privatpersoner i östra Blekinge, men dessutom till en 
del skolor via så kallade prenumerationslådor. Försäljning sker även till vissa lokala handlare, 
medan den större delen utav morotsproduktionen säljs till ett packeri i Skåne. Utöver 
Delägare 1 och 2 finns ett fåtal närstående släktingar behjälpliga, medan man under 
högsäsong hyr in säsongsarbetare. I anslutning till gården finns därjämte ett äppelmusteri som 
startades 2009, då de första äppelträden planterades på tidigare obrukad mark. Musteriet är ett 
komplement till den ursprungliga verksamheten, detta för att sprida risker och 
arbetsbelastning jämnare över året samtidigt som överbliven frukt tas tillvara. Äppelmusteriet 
ägs förutom av Delägare 1 och 2 även av en tredje part (Delägare 3) och är registrerat som ett 
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aktiebolag, juridiskt skiljt från jordbruket. Förutom den äppelmust som gården producerar, 
kan privatpersoner lämna egna äpplen för pressning och mustframställning. Producerad must 
tappas upp på flaska eller i större pappersförpackningar (baginbox) och säljs via lokala 
affärer, till restauranger och andra samarbetspartners.  

4.2.2 Verksamhetens sociala och ekonomiska motiv 

Den övergripande visionen och officiella målsättningen för Företag Jordbruk är att erbjuda 
bra, närproducerade råvaror parallellt med att biologisk mångfald och omgivande natur 
bevaras. Därmed ges verksamhetens sociala motiv hög prioritet. Likväl understryker Delägare 
1 och 2 att strävan efter ekonomisk vinning existerar och är nödvändig för organisationens 
sociala måluppfyllelse. Detta avviker från Bruzelius, Skärvad & Hofvanders (2004) 
resonemang om att de sociala motiven förbigås då verksamheten har framträdande 
ekonomiska mål. För denna jordbruksverksamhet prioriteras sociala motiv trots att det även 
finns tydliga ekonomiska intressen, så som utveckling och tillväxt, vilket tyder på att motiven 
är sammanlänkande och påverkar varandra.  
 
Delägare 1 och 2 förklarar att intresse och erfarenhet av ekologiskt jordbruk initialt saknades. 
Detta medförde en viss okunskap gällande hanteringen av verksamheten, som i sin tur 
påverkade skörd och produktkvalitet negativt eftersom vinstmaximering inte kunde uppnås. 
Över tid har denna ogynnsamma målkonflikt överbyggts, då tidsutrymme skapar personlig 
mognad och utveckling. Kontinuerlig kontakt med närbelägna konkurrenter har tillika medfört 
att en kunskapsbas och ett intresse byggts upp för jordbruk, odling och grödor. Detta har 
genererat förbättrade ekonomiska förhållanden och förutsättningar.  
 

”Ju roligare det är, desto mer kan man, desto mer lär man sig och desto bättre blir 
det, vilket leder till bättre skördar och mer pengar som rullar in.” (Delägare 2 
Företag Jordbruk).  

 
På frågan om hur utomstående ser på verksamheten, förklarar Delägare 1 och 2 att 
verksamhetens status är beroende av dess typ av sociala motiv. Delägare 1 berättar, enligt 
egen erfarenhet, att äppelmusteriet har en högre status jämfört med jordbruket. Förklaringen 
kan ligga i att musterier anses tillhöra en kultiverad del av det svenska samhället, medan 
människor idag avskärmas från odlingsprocesser. Frukt- och bärproduktion har ett högre 
socialt anseende än konventionellt jordbruk som snarare präglas av fördomar om skitiga 
bönder och hög arbetsbörda.  
 

”[…] som äppelodlare i Kivik, och här med, så finns det en status i att vara ett 
socialt företag. Det är fint med äpplen och det finns en viss status i äppelodling, 
men också i det ekologiska jordbruket och musteriet. Just frukt- och bär anses 
överlag ha högre status. Däremot finns fördomar vad gäller bönder […] De jobbar 
på åkern, där det är skitigt, medan fruktodlare går omkring med stråhatt och 
spatserar.” (Delägare 1 & 3 Företag Jordbruk).  
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Företagets vision ställer höga krav på produktens kvalité, då kunder skall erbjudas det bästa 
utefter säsong. För att uppfylla detta mål är verksamhetens strategi att tillämpa en ekologisk 
och hållbar odlingsteknik, varpå svenska KRAV-regler efterföljs3. Detta uttrycks vara till stor 
fördel då arbetsförhållanden förbättras, något som Hatch (2002) framhåller som en central del 
av dagens företag, nämligen att hänsyn till anställda tas. Kravodling innebär att inga giftiga 
kemikalier eller att konstgödsel används på gården, istället brukas godkända 
växtskyddsmedel, som såpa och svavel samt naturligt kogödsel som köps utav granngården. 
Nackdelen för ekologiska jordbruk är att dessa överlag inte producerar lika stora skördar som 
konventionella jordbruk och det förstnämnda tar mer tid och arbete i anspråk, samtidigt som 
timing och samordning är otroligt viktigt. Detta skapar emellertid en högre 
sysselsättningsgrad som ger Delägare 1 och 2 möjligheten att driva gården och arbeta 
tillsammans.  
 

”Den största skillnaden är att det tar tid att jobba med ekologiskt jämfört med ett 
konventionellt jordbruk. Du måste ha extrem timing och utföra åtgärder vid exakt 
rätt tidpunkt […] Vi skulle aldrig kunna jobba med ett konventionellt jordbruk, 
det är så pass stor skillnad att det kan ses som ett annat jobb. Dessutom skulle vi 
inte kunna leva med de konsekvenser som ett konventionellt jordbruk för med 
sig.” (Delägare 1 & 2 Företag Jordbruk).  

 
Odling av grödor innebär i regel att en högre arbetsbelastning inträffar under skördeperioden. 
För att utjämna detta har Företag Jordbruk försökt utnyttja odlingsmarken maximalt och 
således tillhandahålls flertalet grönsaker, bär och frukter som kräver olika 
odlingsförhållanden, förberedelser och skördeperioder. Likaså har äppelmusteriet medfört en 
bättre arbetsfördelning utefter årscykeln, samtidigt som fruktskörden nyttjas till fullo eftersom 
äpplen med lägre kvalité kan pressas till must. Denna typ av anpassning påvisar att de sociala 
verksamhetsmålen kräver noggrann planering och en tydlig strategi för förverkligande av de 
ekonomiska motiven. Däremot innebär all jordbruksverksamhet att väderförhållanden har 
avsevärd inverkan på skördens storlek och kvalité. På så vis finns det omgivande yttre 
faktorer som Företag Jordbruk inte kan kontrollera, men som likväl fordrar medvetenhet, 
risktagande och, som Delägare 2 poängterar, även timing. Ekologiskt närproducerade grödor 
styrs i mångt och mycket av de förutsättningar som föranleds utav den tillgängliga 
odlingsmarken. För Företag Jordbruk innebär detta att tillväxtpotentialen begränsas av de 
sociala motiven eftersom anpassning måste ske utefter specifika odlingsförhållanden, varvid 
konflikter och prioriteringar uppstår i kontrast till detta. Marken utgör således en begränsad 
resurs som styr verksamheten och kräver samordning. 
 

                                                 
3 KRAV är en organisation som utvecklar regler för KRAV-certifierad produktion. KRAV utgör Sveriges mest 
kända miljömärkning för mat och påvisar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad 
med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna (KRAV 2013).  
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”Såklart är vi begränsade till den mark vi har och de förhållanden som finns där. 
Vi kan inte odla vad som helst [...] Äppelträd kräver en helt annan jord än 
morötter och då får man försöka anpassa.” (Delägare 1 Företag Jordbruk).   

 
Äppelmusteriet startades som en komplementär verksamhet för att nyttja befintlig mark 
optimalt, reducera osäkerhet samt sprida ekonomisk risk. Väder och skadeinsekter kan 
exempelvis ge en sämre potatisskörd, dock innebär detta inte nödvändigtvis att äppelmängden 
påverkas i samma utsträckning. Likaså är större delen av verksamhetens intäkter direkt 
förenade med höstskörden, vilket kan ge upphov till likviditetsproblem, men jämnas till viss 
del ut genom konsumenters grönsaksprenumerationer under resten av året.  
 
Den ekonomiska förtjänst och tillväxt som skett efter 2006 har möjliggjort ekonomisk och 
social utveckling. För de båda verksamheterna finns framtidspotential och en tillväxtstrategi 
med procentuellt årlig avkastning. För äppelmusteriet innebär detta på sikt fler operationella 
förändringar, så som plantering av fler äppelträd, nyanställningar samt inköp av nya, moderna 
maskiner.  Däremot är jordbruket mer beroende av tillgänglig odlingsmark, varpå kommande 
generationsväxlingar i området kan skapa tillfälle till att utöka verksamheten genom 
ytterligare markförvärv.  
 
En stor efterfrågan på ekologiska produkter föreligger på marknaden, en trend som enligt 
Delägare 2 ökat det senaste decenniet och som bekräftas genom av tillkomsten av liknande 
verksamheter inom olika sektorer och branscher. Därmed bedöms det finnas 
utvecklingspotential för verksamheten och eftersom det råder underproduktion av ekologiska 
matvaror överstiger efterfrågan det befintliga utbudet. Delägare 1 påpekar dessutom att äta 
inte är en ”fluga” och att det därtill alltid kommer finnas individer som är intresserade av 
ekologiska och närproducerade matprodukter. En tydlig koppling kan här göras till Bruzelius, 
Skärvad och Hofvander (2004) som framhåller den ökade uppmärksamheten kring företags 
sociala ansvar. Samhällets klimatpåverkan har medfört ett ökat intresse för denna typ av 
verksamhet eftersom människor i allt högre grad inser och förstår att miljöskydd utgör ett 
gemensamt åtagande. 

4.2.3 Verksamhetens intressenter 

Ägare och anställda 
Shetty (1979) påpekar att det i första hand är ledningens inställning som påverkar företagets 
verksamhetsmotiv och strategin för måluppfyllelse, varvid en stark koppling kan dras till 
Företag Jordbruks ägare. Delägare 1 och 2 framhäver att motivationen till yrkesvalet initialt 
grundades i deras önskan att få arbeta tillsammans och att därmed ta konsekvenserna av valen 
de gör. Det främsta intresset och de beslut som fattas tas således av Delägare 1 och 2 och för 
äppelmusteriet även av den tredje delägaren, Delägare 3. Detta eftersom resterande del av de 
anställda utgörs av säsongsarbetare och behjälpliga familjemedlemmar, vilka inte har 
beslutande befogenheter. Därmed fattas beslut utefter egenvalda risker och chanstagningar. 
Gården har en väl uttalad verksamhetsstrategi och det föreligger en tydlig ansvarsfördelning, 
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vilket enligt Hatch (2002) utgör centrala faktorer för önskad måluppfyllelse. Eftersom 
beslutsfattandet främst utgår från bolagets delägare upplevs färre konflikter mellan dessa 
parter, vilket kan anses naturligt eftersom ledningens motivation och inställning i stor 
utsträckning styr verksamheten.  
 
Attraktionskraften handlar därtill om att vara sin egen chef samt den livsstil och miljö som 
verksamheten erbjuder. Intresset för att driva jordbruksverksamhet har vuxit fram på senare år 
och i takt med att verksamheten utvecklats. Delägare 1 menar att jordbrukare erbjuds 
varierande och motiverande arbete som stimulerar och som egen företagare måste man 
hantera inköp, kontakt med leverantörer och kunder, sköta bokföring, försäljning och 
marknadsföring, samt ombesörja odling och skörd av grödor. Verksamheten är receptiv för 
samtliga av dessa faktorer och som individ kan man inte vara bra på allt. Det kan därför vara 
bra att vara fler delägare med kompletterande egenskaper, varefter arbetsbördan kan delas. 
Det föreligger dock en ökad risk för att konflikter uppstår då fler individer och viljor är 
involverade.  
 
Kunder 
Som tidigare nämnt har företaget många privatkunder som prenumererar på grönsakslådor, 
dock säljs produkterna även till en del privata förskolor och liknande verksamheter. 
Produkterna säljs tillika åt ett fåtal lokala handlare som bland annat Coop och ICA Maxi. Då 
verksamheten startades i slutet av 1990-talet bestod kundkretsen främst av miljöaktivister, 
men idag har företaget ett blandat kundklientel även om landstingsanställda är 
överrepresenterade. 
 
Eftersom försäljning till stor del sker direkt till privatkunder, följer företaget hela 
förädlingskedjan, från produktion till slutkonsument. Detta medför nära kommunikation med 
kunderna, varvid feedback och utvecklingsförslag mottages kontinuerligt. Kunderna har 
därför stor del i förbättrandet av verksamheten, samtidigt som efterfrågan styr tillkomsten av 
nya råvaror. Företaget slipper därigenom dyra mellanhänder, varpå marginaler och omsättning 
ökar. ”Det är roligt att följa förädlingskedjan och få vara med hela vägen.” (Delägare 2 
Företag Jordbruk).  
 
Externa parter 
Beroendeförhållandet till intressenterna och omvärlden skapar olika grader av osäkerhet för 
organisationer. Inom lantbrukssektorn är det vanligt förekommande med hög belåningsgrad 
för anläggning och mark, vilket centralstyrs och regleras genom jordbrukspolitiska åtgärder 
för att undvika finansiella placeringar. Detta slår hårt mot de som är verksamma inom 
branschen och likt många andra jordbruk är Företag Jordbruks lån inte proportionerliga i 
förhållande till vad gården kan producera.  
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”Priserna på jordbruksmarken är inte kopplade till vad jordbruksmarken kan 
avkasta, utan priset är högre än vad marken någonsin kommer kunna producera. 
[…] Lånen är inte proportionerliga till det vi håller på med, vi är livegna under 
räntan. Går allt bra och vi sköter oss och lyckas betala lite på räntan så kommer vi 
bli onödigt rika när vi säljer verksamheten, medan vi hittills snarast är lite onödigt 
fattiga. Bönder lever fattigt och dör rika.” (Entreprenör 1, 2 & 3 Företag 
Jordbruk).  

 
Detta skapar en viss osäkerhet för verksamheten eftersom konjunktur- och ränteförändringar 
påverkar och kräver ekonomisk balans. Råvarupriser som är konjunkturkänsliga har en 
omedelbar inverkan för verksamheten, kogödsel står i direkt proportion till priset på olja. Till 
och från Företag Jordbruk sker dessutom diverse transporter av exempelvis växtskyddsmedel, 
förpackningar samt färdiga produkter. Verksamheten är därmed beroende av externa parter 
och leverantörer, så som transportsektorn. Vilket kan förklaras av att punktliga leveranser, i 
form av växtskyddsmedel, är avgörande för en god skörd och högkvalitativa produkter. En 
försenad leverans av såpa kan vara förödande eftersom lusbekämpning måste ske inom några 
få timmar efter det att äggen kläckts.  
 
Konkurrenter 
Delägare 1,2 och 3 upplever att det i närområdet finns få eller inga konkurrenter, eftersom 
tillgången på ekologiska grödor inte lever upp till efterfrågan. De ekoproducerande jordbruk 
som verkar i närheten betraktas snarast som samarbetspartners, då gruppträffar och 
kunskapsutbyte förekommer regelbundet. Därmed ges entreprenörerna en möjlighet att 
utvecklas inom yrkesområdet, vilket de anser gynna företaget genom att motivationen 
upprätthålls parallellt med att ny kunskap bidrar till vidareutveckling av arbetssätt. Dessutom 
skapas sammanhållning jordbrukare emellan, varpå prisförhandling med grossister och handel 
kan ske under mer gynnsamma förutsättningar.  
 

”För ekologisk odling är problemet att vi inte har tillräckligt med varor. Så länge 
det är så finns det ingen konkurrens överhuvudtaget […] Det är snarare så att 
odlare hjälper varandra och lär av varandras misstag, för att det i dagsläget är en 
underproduktion.” (Delägare 2 Företag Jordbruk). 

4.3 LotusEco 

4.3.1 Företagspresentation 

LotusEco är en enskild firma som startades av Cristina Andersen 2009, då hon inte längre 
trivdes inom sitt dåvarande yrke som tandläkare på Folktandvården i Ronneby. Intresset för 
miljö- och hållbarhetsfrågor har funnits länge och även präglat den privata levnadsstilen, men 
det var först under 2007 som affärsidén tog form efter en resa till London tillsammans med 
maken. Paret upptäckte då ekologiska och rättvisetillverkade kläder, varpå det uppdagades att 
det svenska utbudet var begränsat till ett fåtal butiker, främst i de större städerna. Därefter 
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började den process som tillslut ledde fram till öppnandet av en fysisk butik lokaliserad i 
centrala Karlskrona. Butiken blev den första i Blekinge inom kategorin ekologiska kläder.  
 
LotusEco är idag återförsäljare till ett antal lokala och utländska företag som tillverkar 
ekologiska och rättvisemärkta produkter. Företaget har nära samarbete med leverantörerna, 
eftersom mellanhänder då kan uteslutas, samtidigt som detta ger inblick i den miljövänliga 
produktionen. Produkterna utgörs i första hand av kläder och andra textilier för barn, män och 
kvinnor. Alla textilier tillverkas av ekologiskt framtagen bomull, hampa, bambu eller ull 
(LotusEco 2013). Därtill återfinns även allehanda ekologiskt framställda produkter i 
sortimentet, som exempelvis hudvårdsartiklar, intimprodukter, böcker och matvaror.  
 
Några år efter uppstarten var den ekonomiska bärigheten svår att realisera, varpå även digital 
försäljning blev aktuell genom tillkomsten av en webbutik. Den webbaserade butiken 
lanserades 2011 och har resulterat i en betydligt större kundkrets och därmed bättre 
avkastning. Butikens budskap och ägarens personliga vision är att uppmärksamma 
konsumenternas medvetenhet kring de negativa konsekvenser som konventionella inköp 
medför. Därtill vill hon få individen att tänka i större banor, ett kretsloppsperspektiv och 
påvisa vad besprutning, genmodifiering och dåliga arbetsförhållanden medför. Förändring 
innebär handlande och det är det som LotusEcos ägare vill uppbåda till.  

4.3.2 Verksamhetens sociala och ekonomiska motiv 

” […] Ekologiskt är det som är normalt, det är det som är normen och det som är 
konventionellt. Det är bara de två senaste generationerna som har vänt på steken.” (Ägare 
LotusEco). Detta tydliggör företagets förhållningssätt till miljön och den ekologiska aspekt 
som verksamheten profileras genom. Här hävdas att det ekologiska torde vara normen och att 
det faktiskt har varit så tidigare. Trots logiken är marknaden för ekologiska tillverkade kläder 
relativt liten. Företagets ägare är väl medveten om hur marknaden ser ut, men hon valde 
ändock att starta en social verksamhet framför ett mer vinstinriktat företag eftersom hon anser 
att det sociala ansvaret väger tyngre. 
 

”Ekologiska kläder utgör ungefär en procent av alla textilier i hela världen. Så det 
är en väldigt liten del som har förblivit eller är konventionellt och ekologiskt, 
resten är tyvärr genmodifierat.” (Ägare LotusEco).  
 

LotusEcos primära och tydligt uttalade sociala verksamhetsmotiv synliggörs genom att enbart 
ekologiska produkter erbjuds och saluförs. Social hänsyn tas på flera nivåer, dock är den 
övergripande målsättningen att värna om miljön genom ett långsiktigt och hållbart 
förhållningssätt. På en mer operationell nivå innebär det att se till såväl tillverkare som 
konsumenter och tillhandahålla ekologiskt certifierade och rättvisemärkta produkter där 
farliga kemikalier och gifter utesluts vid tillverkningsprocessen. I den konventionella 
industrin laboreras och framställs toxiner som inte återfinns naturligt i kretsloppet. 
Produktionen av de produkter som LotusEco säljer skyddar istället miljö, konsumenter och 
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arbetare genom att kemikalier inte tillförs under tillverkningsprocessen. Därtill innebär 
rättvisemärkt produktion att tillverkarna erhåller skäliga löner och ges möjlighet att försörja 
både sig själva och sina familjer.  
 
Marknaden tillhandahåller billiga kläder som är giftiga för arbetare och miljö, men även för 
de individer som bär plaggen. Bomull odlas mestadels utav fattiga jordbrukare och 
produktionen sker till stor del i Indien, Bangladesh, USA och Latin Amerika. Jordbrukarna 
ärver vanligtvis marken från släktingar och har vuxit upp i en familj som alltid odlat bomull. 
De har inte haft möjlighet att gå i skolan och är många gånger analfabeter, vilket innebär att 
de inte kan läsa bruksanvisningarna på kemikalieflaskorna och förstår därför inte hur 
kemikalierna skall hanteras. De bevarar således mat och säd i behållare som tidigare innehållit 
livsfarliga kemikalier, varpå jordbrukarna och deras familjer drabbas av kroniska sjukdomar. 
Det gäller även fabriksarbetare som hanterar bomullen och framförallt de som bleker och 
färgar textilier, då färgerna är väldigt kemikalietäta och innehåller tungmetaller som sitter 
kvar även efter det att kläderna tvättats. Svart färg innehåller mest pigment och utgör därav 
den farligaste färgen. De producenter, vars kläder LotusEco säljer, använder istället 
miljövänliga färger, så kallade low impact colors.  
 

”Idag betalar vi underpriser vad gäller både mat och kläder. […] Textilindustrin 
har pressat ner bomullspriset på marknaden. […] Det är därför kläder är billigare 
än de bör vara, för det är producenterna som betalar mellanskillnaden.” (Ägare 
LotusEco).   

 
Den starka sociala inriktningen reflekteras i företagets bristande lönsamhet, men likaså har 
avkall i den privata ekonomin varit nödvändig. Verksamheten har åtföljts av låg omsättning, 
vilket varit och fortfarande är en utmaning. Dock har få mellanhänder och uppstartandet av en 
digital försäljningskanal medfört högre avkastning, varpå företaget har överlevt.  LotusEcos 
ägare påtalar att den fysiska butiken inte hade existerat idag om det inte vore för webbutiken. 
Digital försäljning var dock inte en del av den ursprungliga affärsidén, men är numera en 
påbyggd del av strategin för att stärka företagets lönsamhet och förverkliga social 
måluppfyllelse. Hon anser att det är en prioriteringsfråga och att samhällsutvecklande 
verksamhet per automatik kräver personlig uppoffring. Det som försakas vägs upp av det hon 
åstadkommer för naturen och därmed har dessa prioriteringar inte upplevts vara ett problem. 
Vinst och hög avkastning har således inte hög prioritet, utan snarare att sprida budskapet och 
uppnå en högre medvetenhet hos allmänheten. Dock framhålls även att kompromisser på det 
miljömässiga planet är nödvändigt sett till den begränsade tillgången, alla produkter är inte 
100 procent ekologiska eller rättvisemärkt tillverkade. 
  
LotusEcos ägare upplever ett visst motstånd och skepticism till verksamhetens sociala 
inriktning och samhällsmässiga ansvar. Konsumenter är inte på det klara med de värderingar 
som företaget förespråkar, samtidigt som uppfattningen är att massmedia och den 
konventionella industrin har ett stort inflytande. ”Jag tror att det är någon sorts ignorans […] 
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ignoransen är större än okunskapen eftersom kunskapen finns tillgänglig, det gäller bara att 
söka den. […] Det är oförskämt enkelt att informera sig idag, det är bara att googla på nätet. ” 
(Ägare LotusEco). Framtidsplanen eller visionen är att fortsätta upplysa människor om 
oekologiska produkters negativa påverkan på kretsloppet och naturen i sin helhet. Det handlar 
om att medverka till att individer tänker i ett större perspektiv och blir medvetna om hur 
jorden påverkas genom det individuella handlandet. Verksamhetsexpansion är givetvis 
önskvärt, men i dagsläget är marknaden alltför begränsad och en genuin efterfrågan saknas. 
Däremot kommer utbudet i butikerna alltid att utvidgas varvid nytillskott sker kontinuerligt.  

4.3.3 Verksamhetens intressenter 

Ägare 
Tillhandahållandet av ekologiska kläder har inneburit såväl ekonomisk utmaning på ett 
affärsmässigt plan som på ett mer personligt plan med privata uppoffringar som konsekvens. 
Den egna ekonomin är numera betydligt sämre än då LotusEcos ägare arbetade som 
tandläkare, men hon framhåller samtidigt att hon är mer tillfreds med sin tillvaro idag 
eftersom den kantas av en högre livskvalité. Den bakomliggande drivkraften och viljan 
grundas framförallt i en önskan att skapa förändring, genom att förändra sig själv och erbjuda 
bra alternativ uppmanas gemene man till förändring.  
 

”Det som driver mig framåt är min passion och önskan att få göra något för denna 
jord, för mig själv och alla andra […] Jag kan inte begära av er att ni ska förändra 
er om inte jag förändrar mig, man måste alltid börja med sig själv.” (Ägare 
LotusEco). 
 

Förutom butiksinnehavaren finns även hennes man tillhands för hjälp, stöttning och teknisk 
support, de har således olika ansvarsområden. Maken är utbildad dataprogrammerare och har 
därmed utvecklat tekniken bakom webbutiken och hemsidan. På så vis har företaget besparats 
kostnader för inhyrd datatekniker, tekniktjänster och andra tekniska investeringar. 
 
Kunder 
Kunderna utgör en viktig del av LotusEcos intressenter, eftersom det är till dem som 
budskapet skall nå fram. Därmed innebär arbetet en daglig kontakt med kunder vare sig det 
gäller fysiskt eller digitalt via hemsidan eller Facebook. Kundbasen består av personer från 
olika inkomstsegment, men för den som inte har råd förespråkas secondhandkläder eftersom 
det belastar naturen betydligt mindre än konventionellt producerade kläder.  
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”Det går att handla ekologiska varor även om man är låginkomsttagare, student 
eller arbetslös. Jag har en del stammisar som är arbetslösa. De är så pass medvetna 
[…] för de vet om konsekvenserna och de kan inte tänka sig att ta på sig något 
som är oekologiskt. Har man inte råd med ekologiska tröjor, så köper man 
secondhand. Man belastar naturen mycket mindre om man handlar secondhand. 
[…] Alla har möjlighet att handla ekologiskt, alla har möjlighet att äta ekologiskt, 
problemet är att folk är programmerade.” (Ägare LotusEco). 

 
Ekonomin har inneburit att företaget fått göra ett visst avkall vad gäller 
marknadsföringsåtgärder. Spridningen av företaget förlitas därför på kunder, likasinnade och 
den Facebooksida som uppdateras kontinuerligt och därmed blir dessa kontakter 
betydelsefulla.   
 
Leverantörer 
Då butiken agerar återförsäljare för andra producenter utgör dessa viktiga samarbeten och 
partners, vilka därmed påverkar utbudet. Eftersom ekologiska produkter främst återfinns 
bland utländska leverantörer är dessa fabrikat dominerande, framförallt det engelsk/japanska 
märket People Tree. Andra populära märken är Earth Creations, Madness, Leela Cotton, Earth 
Positive och Engel (LotusEco 2013). Självfallet förekommer även en hel del lokala 
samarbeten med leverantörer inom olika produktområden. Dessa typer av samarbeten och 
varor tillkommer kontinuerligt och är givetvis lika viktiga som de utländska leverantörerna.  
 
Konkurrenter 
På grund av branschens inskränkthet och relativt låga efterfrågan på den svenska marknaden 
innebär verksamheten att samarbeten och nätverkande är av stor betydelse. Konkurrenter 
upplevs som positiv eftersom det medför ett större utbud och att fler värnar om miljön.”Jag 
tänker inte i konkurrenstermer, utan jag skulle bli väldigt glad om de här kläderna börjar 
säljas i fler butiker. ” (Ägare LotusEco). 

4.4 Företag Mode 

4.4.1 Företagspresentation 

Företag Mode är ett svenskt produktdesignföretag som producerar hållbart, högkvalitativt 
mode med fokus på etik och miljö. Bolaget är en enskild firma som startades 2007 och drivs 
av en kvinnlig designer. Som egenföretagare ansvarar hon för design/formgivning, 
finansiering och bokföring, inköp av material och textilier samt kontroll av tillverkningen som 
är placerad i Lettland, Litauen och Portugal. Försäljning sker via återförsäljare i Karlskrona, 
Stockholm och Malmö, men tillika i Australien och Storbritannien där intresset för etiskt 
producerade kläder är större än i Sverige.  
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”Sustainable Swedish fashion made with an ethic and environmental 
responsibility. […] All garments are made […] according to our philosophy to 
preserve the environment and take an ethic responsibility throughout the 
production process.” (hemsida, Företag Mode).  

 
Företagets ägare menar att mode alltid varit hennes passion och ett stort intresse. Efter ett par 
års universitetsstudier av internationell ekonomi valde hon att följa drömmen och istället 
studera modedesign, mönsterkonstruktion, sömnad samt olika tekniker för moderitning. 
Tanken om en egendesignad kollektion väcktes redan 2006, då grunden till företaget tog form 
och verksamheten utvecklades. Företag Mode var till en början inriktat på föredrag och 
undervisning i kultur- och stilhistoria samt modestyling, men har under 2012/2013 lanserat 
den första kollektionen. Det har tagit tid och den långa startsträckan beror på komplexiteten 
inom modebranschen, vilket kräver insikt och ett brett kontaktnät samtidigt som produktion 
och ledtider skall matchas. Här påtalas vikten av miljöanpassning och etiskt ansvar, vilket 
tydligt framgår av företagets affärsidé och sociala motiv.  
 

”Jag tycker att hela industrin är rätt galen, med pressade priser, utnyttjande av 
människor och jordens resurser […] för att kunna fylla garderoben varje säsong 
med 50 nya plagg. […] Därför ville jag sålla mig till det gänget som tar ansvar för 
etik och miljö.” (Ägare Företag Mode).  
 

Kollektionerna riktar sig till den moderna storstadskvinnan som värdesätter en annorlunda 
design där kvalité och hållbarhet är tydligt framträdande. Designen beskrivs ha tidstypiska 
influenser, klassiska snitt och historisk inspiration. Företagets produktion är förlagd i Europa 
där plaggen tillverkas utav skickliga yrkesmän, under bra arbetsförhållanden och genom 
tygval, detaljer och finish åstadkoms hög kvalitet. Tyg inhandlas genom flertalet europeiska 
leverantörer och silkesmaterial utgör det dominerande materialet. Det är viktigt att textilierna 
är högkvalitativa för att plaggen ska uppnå den standard som efterfrågas. 

4.4.2 Verksamhetens sociala och ekonomiska motiv 

De sociala eller officiella motiven utgörs främst av ett helhetstänk där en hållbarhetsprofil 
blandas med etiska, miljöinriktade och ekologiska aspekter. Kläderna produceras utifrån etiskt 
och miljömässigt ansvar, vilket genomsyrar hela tillverkningsprocessen. Likaså är den 
övergripande avsikten att påkalla och öka medvetenheten hos konsumenter. Den etiska 
aspekten är emellertid mer framträdande för verksamheten och väger tyngre än ekologiskt 
producerat mode. Ett etiskt förhållningssätt leder till att producenternas arbetsförhållanden 
förbättras, vilket i sin tur medför att mindre gifter och kemikalier används vid produktionen, 
varpå natur och miljö bevaras. Därmed sker hänsynstagande till miljön som en förlängning av 
verksamhetens övergripande sociala motiv och inte endast genom det miljömedvetna 
förhållningssättet.  
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”Jag har satt det etiska främst, men det miljömässiga får jag med mig genom att 
det trots allt är mycket strängare regler inom Europa […] men också genom att 
leveranssträckorna blir kortare.” (Ägare Företag Mode). 
 

Företag Modes ägare menar att ekologisk tillverkning och ett etiskt förhållningssätt inte alltid 
går hand i hand inom modebranschen och att det således måste göras avvägningar mellan de 
två sociala motiven. Inom Europa är utbudet av ekologiskt material begränsat, eftersom det i 
dagsläget råder relativt låg efterfrågan för denna typ av varor, vilket följaktligen försvårar 
anskaffning av ekologiska textilier. I Kina är tillgången på ekologiska tyger mycket större, 
dock medför det längre leveranssträckor och sämre arbetsvillkor i produktionen. ”Det är bättre 
arbetsvillkor och strängare krav i Europa vad gäller kemikalier för infärgning [...] Det är helt 
enkelt mycket striktare regler.” (Ägare Företag Mode). Därmed tvingas företaget prioritera 
och göra en avvägning mellan olika sociala verksamhetsmotiv, etiska och ekologiska faktorer. 
Då etik och arbetsförhållanden främjas görs samtidigt avkall för de ekologiska aspekterna. 
Framtidsvisionen är att få dessa motiv att samverka och framkalla synergi.  
 

”Jag strävar efter att få det helt ekologiskt och samtidigt behålla den etiska 
aspekten, det är framtida målet, men än så länge är jag inte riktigt där till hundra 
procent.” (Ägare Företag Mode). 

 
Genom att arbeta mot ett hållbart förfaringssätt blir kvalitén en förlängning eller påbyggnad 
av denna profil till följd av de skillnader som finns mellan ekologiska och icke-ekologiska 
textilier. Exempelvis är bomull en råvara som vid ekologisk framställning får en väldigt 
ömtålig fibertråd, vilket orsakar en kortare livslängd. Detta innebär att den icke-ekologiska 
bomullstråden håller en högre kvalité och har en längre hållbarhet, men är däremot sämre ur 
miljösynpunkt. Således kräver denna inriktning avvägningar mellan olika miljöaspekter 
eftersom prepareringsmetoderna använder naturens resurser på olika sätt.  
 
Förutom kvalitetsaspekt återanvänds kollektionerna, vilket återspeglar en miljömedvetenhet 
som sträcker sig längre än ordinära eller konventionella bolag. ”I och med mitt miljötänk tar 
jag med mig plagg genom mina kollektioner, så jag rör mig över säsongerna […]” (Ägare 
Företag Mode). För kollektionerna används framförallt sidentyger och är därför det material 
som företaget strävar efter att upphandla ekologiskt, vilket emellertid försvåras utav den 
begränsade tillgängligheten på den europeiska marknaden. Konventionell framställning av 
siden sker genom att silkesmaskar kokas levande eller dödas med en spik, till skillnad från 
ekologisk produktion då sidenet endast utvinns från tomma puppor som larven redan lämnat. 
Företaget har dock inlett förhandlingar med en distributör som framställer ekologiskt siden 
genom växtinfärgning och hoppas avtal kan tecknas till hösten. 
 
Tillverkningen är förlagd hos producenter i tre europeiska länder, två baltiska länder 
tillsammans med det senaste tillägget, Portugal. Ambitionen är att all framtida tillverkning 
skall ske i Portugal tillsammans med en enda producent, dock är detta ett avtal som 
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fortfarande är under förhandling. Denna omlokalisering skulle resultera i lägre 
tillverkningskostnader samt bättre samordning och koordinering. Tillika medför detta 
samarbete enklare kommunikation, då språkbarriärer och kulturella skillnader utgör 
kommunikationshinder. Tidigare producenter har erfordrat tolk, varpå information försvinner 
i översättningen. En del producenter har uppträtt oprofessionellt och uppvisat irritation då 
ändringar skall göras eller då plaggen blivit felkonstruerade. Här påtalas därför vikten av 
professionalism i affärssammanhang. Fördelen med att förlägga tillverkningsprocessen hos 
mindre producenter är att plaggen kan framställas snabbare. Denna process möjliggör korta 
ledtider, som idag ligger på ungefär fem veckor. Därmed tillverkas inte onödigt många plagg 
per omgång, utan dessa kan styras mer utefter efterfrågan varpå ytterligare beställning kan 
göras och på så vis sparas resurser.  
 
Fördomar för etiskt och ekologiskt producerade kläder handlar vanligen om pris och kvalité, 
men i och med den kvalitetsinriktade profilen är detta inte ett dilemma för Företag Mode. 
Produkterna håller en högre prisklass, vilket innebär att majoriteten av kunderna är medel- 
och höginkomsttagare. Det kundsegment som företaget riktar sig mot är snävare och hämmar 
företagets tillväxt. Framtidsplanen och visionen är självfallet att kunna expandera 
verksamheten, utöka antalet återförsäljare och kanske även börja tillverka herrkläder. Genom 
expansion skulle tillgängligheten för ekologiskt framställt material öka avsevärt eftersom 
merparten av dessa leverantörer endast säljer större partier eller batcher. Marknaden för miljö- 
och ekologiskt tillverkade produkter är av denna anledning begränsad, men beror som tidigare 
nämnt även på att konsumenternas krav och efterfrågan inte är tillräcklig. Föresatsen ligger i 
att göra kunden medveten om vad han eller hon köper och de beslut som ligger bakom dessa 
val. Som det ser ut idag tenderar kunden att vid första anblick ge designen främsta prioritet, 
sedan priset och sist tas eventuella etiska tillverkningsförhållanden i beaktning.  
 

”[…] desto större man blir desto lättare blir det att hitta exakt de material som 
man vill ha […] desto högre och mer krav kan man ställa.” (Ägare Företag Mode).  

 
Företaget verkar i en bransch där sociala motiv kan krocka med varandra, samtidigt som de 
begränsar företagets utveckling och lönsamhet eftersom efterfrågan och medvetenheten hos 
slutkonsumenten inte är tillräckligt hög. Detta orsakar uppkomsten av avkall, prioriteringar 
och avvägningar mellan sociala verksamhetsmål, men även mellan de ekonomiska och sociala 
motiven. Den bransch inom vilken Företag Mode verkar är hårt konkurrensutsatt och 
svårmanövrerad, varpå nätverkande och samordning utgör nyckelaspekter för verksamheten. 
Detta medför hänsyn till kunder, leverantörer och tillverkare och fordrar god 
kommunikationsförmåga.  
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4.4.3 Verksamhetens intressenter 

Ägare 
Ägaren utav Företag Mode är ensam ansvarig och samordnar därför alla de led som 
verksamheten fordrar. Bland annat sköter hon införsäljning hos nya återförsäljare, 
produktionssamordning, material- och tyganskaffning, kläddesign och mallar, bokföring, 
bokslut samt marknadsföring. Som egenföretagare har ekonomistudierna varit en stor fördel i 
hanteringen av verksamhetens finanser. Det har alltid funnits ett stort intresse för såväl mode 
som hållbarhet varefter verksamheten inneburit och kan likställas med en personlig 
utveckling. På liknande sätt har den hittills gjorda resan uppfattats som spännande, lärorik och 
utmanande. ”Grunden till att jag startade verksamheten är för att jag brinner för mode, det har 
jag alltid gjort.” (Ägare Företag Mode). 
 
Branschens bredd och omfattning innebär därtill mycket resande. Deltagande vid 
tillställningar, event, mässor och föreläsningar krävs för att påbygga det redan existerande 
nätverket. Verksamheten kräver därtill stor framförhållning, varpå vår- och höstkollektion för 
2014 redan är färdiga för produktion och tillverkning.  
 
Kunder 
Som tidigare återgivits är slutkunden främst högre inkomsttagare, då högre priser hålls sett till 
den konventionella modebranschen. Dock förekommer även kunder från andra 
inkomstsegment, vilka då upplevs som väl miljömedvetna och därför prioriterar ett bra plagg 
istället för fler. Då försäljning sker via fysiska butiker hamnar företaget långt ifrån 
slutkonsumenten, vilket påverkar försäljningssiffrorna. Att få kunden medveten om de inköp 
som görs är därför en viktig del av miljöpåverkan. För att nå ut till kunderna används sociala 
medier och nätverkande i stor utsträckning, bland annat Instagram parallellt med Facebook.  
 
Leverantörer 
Leverantörerna är en viktig intressent och samarbetspartner eftersom dessa tillhandahåller det 
material som används vid tillverkningen. Företag Mode har ungefär 10 till 15 olika 
leverantörer som är lokaliserade runtom i Europa. Placeringen i Europa innebär strängare 
regler gällande arbetsförhållanden och kemikalier samtidigt som leveranssträckorna förkortas 
då även tillverkningen är förlagd inom detta område.  
 
Tillverkare 
Produktionen sker i två tillverkningsled; design och tillverkning. Det första ledet henteras av 
företagets ägare som skapar designen och de mallar som används vid tillverkningen och i det 
andra ledet används mindre fabriker för tillverkningen av plaggen. Tillverkningen är idag 
förlagd hos producenter i tre europeiska länder; Lettland, Litauen och Portugal. 
Förhoppningen är, som tidigare beskrivits, att all produktion skall ske i Portugal för ökad 
lönsamhet och samordning. I förhandlingen med nya tillverkare uppstår ofta konflikter 
eftersom dessa har en tendens att ändra på designen, vilket i sin tur medför kvalitetsbrister i 
produktionen. 
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Konkurrenter 
Konkurrens i ordets fulla betydelse inte är framträdande för den sociala nisch i 
modebranschen inom vilken företaget verkar. Istället ses konkurrens som ett positivt laddat 
ord, eftersom fler aktiva organisationer medför att fler jobbar mot samma mål. I Sverige finns 
endast ett fåtal mindre svenska märken för hållbarhet, vilka supportar och hjälper varandra. 
Bland annat anordnas gemensamma säljevent, så att man tillsammans ökar intresset och 
medvetenheten hos kunden.  
 

”Givetvis upplever även jag känslor, konkurrens när man hänger hos någon 
återförsäljare i Stockholm och alla märken är inriktade mot samma profil […] 
men i långa loppet samverkar vi alla för en ökad insikt hos slutkonsumenten. Men 
visst det är lite dubbelbottnat.” (Ägare Företag Mode). 
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5. Analys 

Följande kapitel avser analysera det empiriska materialet utifrån uppsatsens 
problemformulering och den teoretiska referensramen. Detta genom att dra kopplingar 
mellan sociala organisationers olika verksamhetsmotiv och målkonfliktshantering.  

5.1 Målkonflikter och målkonfliktshantering 

5.1.1 De sociala och ekonomiska motiven 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) har organisationer multipla motiv som styr 
verksamheten, varefter målkonflikter konstateras förekomma inom alla typer av företag. Detta 
har påvisats framträdande för de sociala företag som medverkat i undersökningen. Här 
uppenbarades att sociala och ekonomiska motiv är sammanlänkande och påverkar varandra 
positivt och negativt, varvid målkonflikter eller synergier uppstår (Bruzelius, Skärvad & 
Hofvander 2004). Dock kan även fastställas att de kontrasterande motiven medför en ökad 
risk för att målkonflikter uppstår och att måluppfyllelse i viss mån uteblir i likhet med 
Jacobsen, Thorsvik och Sandins (2008) resonemang.  
 
För samtliga utav de medverkande organisationerna har den sociala visionen och de sociala 
motiven styrt verksamhetens strategiformulering och utgör därmed dess övergripande syfte. 
Flertalet sociala motiv har identifierats inom organisationerna, även om ett enskilt mål varit 
överordnat, något som tyder på ett genomgående ställningstagande för en hållbar och 
långsiktig utveckling. På så vis syftar en hållbar utveckling till att ekonomisk och social 
tillväxt ska vara möjlig med minimal negativ miljöpåverkan. Ekonomisk, social och ekologisk 
utveckling kan vara ömsesidigt stödjande, men likväl förorsaka målkonflikter mellan kort- 
och långsiktiga mål. Sambanden mellan ekonomisk, social och miljömässig utveckling är inte 
alltid tydliga eller direkta. För att främja hållbar utveckling, arbetsintegration eller andra 
sociala motiv krävs en analys av varje enskilt fall med hänsyn till de specifika förutsättningar 
som råder.  
 
Av denna anledning ges social måluppfyllelse högsta prioritet, vilket delvis motsäger Shettys 
(1979) teori om vinstmaximering som norm varefter aspekter som sociala verksamhetsmotiv 
utgör sekundära faktorer. Det är snarare de sociala motiven som är normgivande och vad 
företagen förhåller sig till, medan de ekonomiska målen ges en lägre prioritet. Likväl kan de 
ekonomiska motiven inte nonchaleras eller åsidosättas i alltför stor utsträckning. I likhet med 
Hatch (2002) resonemang är det den operativa verksamheten som förorsakar konflikter, 
eftersom det leder till en kompromiss av de övergripande officiella motiven. Därmed tvingas 
företagen balansera de sociala målen i relation till ekonomiska motiv, i likhet med Bruzelius, 
Skärvad & Hofvanders (2004) slutledning. Dock krävs det att verksamheten uppvisar 
lönsamhet, varpå de ekonomiska motiven utgör en betydande del för organisatorisk 
överlevnad. För de intervjuade organisationerna har det primära ekonomiska motivet inte varit 
att generera högsta möjliga vinst, utan snarare att värna om fortsatt överlevnad och framtida 
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Förtjänst samt utvecklings- och expansionsmöjligheter har till följd av verksamheternas 
sociala målprioritering hämmas. Detta är mest framträdande för Företag Jordbruk och 
LotusEco, vars privata ekonomi påverkats negativt med anledning av det samhällsmässiga 
ansvaret. För CooPartners del har verksamhetssyftet, arbetsintegrering, medfört att vissa typer 
av uppdrag inte kan antas. Företaget är relativt statiskt på grund av de begräsningar som 
föranleds av de anställdas sjukdomsbild och därmed försvåras möjligheterna till att expandera 
verksamheten. Enligt Bartholdsson (2011) kan därtill olika sociala motiv stå i konflikt och 
påverka varandra i negativ riktning, vilket är fallet för Företag Mode då begränsningarna 
snarast berör olika sociala motiv; etiska arbetsförhållanden och ekologisk tillverkning. Dessa 
aspekter eller motiv är inte alltid förenliga, varpå det sistnämnda givits lägre prioritet. Ur 
denna aspekt skiljer sig Företag Mode från de andra verksamheterna, där 
verksamhetsbegränsningar främst handlar om prioritering mellan sociala och ekonomiska 
motiv. Detta kan anses vara ett motargument för att två eller flera sociala motiv medför en 
lägre risk för att målkonflikter uppstår jämfört med olikartade eller kontrasterande motiv, 
vilket illustreras av figur 4 (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008). 
 

 ”De två aspekterna går inte hand i hand, tyvärr. Jag kan ta det från Kina ifall jag 
väljer ekologiskt, men då har jag ingen aning om hur de stackars människorna mår 
som tar fram tygerna. ”(Ägare Företag Mode). 

 
För ekonomisk måluppfyllelse och tillväxtpotential urskiljs uppenbara verksamhetskonflikter 
i relation till de sociala motiven. De sociala målen medför begränsningar som hämmar 
verksamhetens utvecklingsmöjligheter och dess förändringsbenägenhet. De tydligaste 
målkonflikterna som påvisats genom undersökningen är de som uppstår mellan sociala och 
ekonomiska mål. Målkonflikter mellan social begränsning och ekonomisk måluppfyllelse kan 
följaktligen skönjas, vilket styrker Jacobsen, Thorsvik och Sandins (2008) resonemang för att 
konträra motiv vanligen orsakar uppkomsten av konflikter. 

5.1.3 Verksamhetsprioritering 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) tenderar organisationer, eftersom resurserna är 
begränsade, att fokusera på de officiella och primära målen. Genom prioritering av mål 
kommuniceras vart målen hamnar i företagets målhierarki och vilken prioritet ledningen ger 
de olika verksamhetsmotiven. På så sätt förenklas beslut och strategier vid hanteringen av 
målkonflikter, detta eftersom målen är underordnade varandra och ges skilda fokusgrader. De 
organisatoriska målen kan dock vara otydliga formulerade eller medvetet oklara och därmed 
verka som konfliktdämpare och ett sätt att hantera målkonflikter. Detta genom att en tvetydig 
målformulering skapar utrymme för alternativa tolkningar. Ledningen ges samtidigt högre 
flexibilitet i utformningen av det strategiska upplägget och genomförandet utav 
verksamhetens mål. Det finns en tydlig strategi inom de socialt entreprenöriella 
organisationerna som medverkat i undersökningen, vilket dock inte förmedlas lika tydligt till 
omgivningen. Detta talar för att företagen önskar bibehålla flexibilitet och ett dynamiskt 
förhållningssätt gentemot dess intressenter.  
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Undersökningen omfattar mindre företag som saknar generella styrmetoder och är således inte 
styrda av vad de ska göra, utan bestämmer själva genom egen vilja. Därav hanteras konflikter 
genom prioritering av vad som anses viktigast och inte alltid vad som är mest lönsamt. Det 
finns ett genuint intresse för verksamheten och dess sociala vision som är större än att vara 
egenföretagare och försörja sig. De sociala verksamhetsmotiven begränsas genom vilka 
åtgärder som är ekonomiskt försvarbara och möjliga att finansiera. En utav drivkrafterna är 
möjligheten att reducera verksamhetens kostnader snarare än att öka lönsamheten. Minskad 
energiåtgång leder både till lägre kostnader och minskad miljöpåverkan och därmed blir de 
ekonomiska aspekterna tongivande för verksamhetens sociala måluppfyllelse.  
 
Studien har påvisat att socialt entreprenöriella företag prioriterar sociala motiv framför 
ekonomiska mål som en del av verksamhetens målkonfliktshantering. Det har tydliggjorts att 
prioriteringar hör till, bland annat uttrycker LotusEcos ägare att ”Allting är en prioritering.”, 
varpå det även framhålls att prioriteringarna beror på de egna värderingar och att de ibland 
även innebär kompromisser. Exempelvis är det inte möjligt att odla och tillverka alla 
produkter 100 procent ekologiskt, men det finns godtagbara alternativ. Tillika har den privata 
ekonomin påverkats negativt av den yrkesförändring som gjordes 2009 och därmed prioriteras 
samhällets välfärd framför den egna. 
 

”Det har funkat för att jag vågat kompromissa med vår egen ekonomi. Vill man 
driva ett socialt företag som driver utvecklingen framåt i samhället så innebär det 
automatiskt personliga uppoffringar.” (Ägare LotusEco).  

  
Samhällsnyttiga aktiviteter har beskrivits något tvetydig, då bland annat hållbarhet, i termer 
av kvalitet, parallellt med mer ekologiska aspekter erfordrar olika grader av positiv och 
negativ inverkan på miljön. Det första alternativet kräver en sämre tillverkningsprocess men 
ger en slitstarkare produkt, medan ekologisk tillverkning medför en viss skörhet gällande 
exempelvis bomullsfibrerna. Däremot brukas inte gifter i odlings- och tillverkningsprocessen, 
men produkten håller inte lika länge som en icke-ekologisk vara. För Företag Mode har detta 
inneburit att antingen den etiska eller den ekologiska aspekten prioriteras. Detta är ett 
medvetet och tvunget val som beror på det låga utbudet av ekologiska textilier i Europa. 
Samtidigt är Företag Mode en mindre verksamhet, vars ekonomiska situation kräver att 
prioriteringar och avkall görs. För Företag Modes ägare har de etiska aspekterna vägt tyngre i 
den personliga värderingen och därmed har etik valts framför ekologiskt producerat mode. 
LotusEco har däremot kunnat erbjuda konsumenter ekologiskt framställda kläder i 
kombination med den etiska aspekten. Dock är LotusEcos, till skillnad från Företag Mode, 
återförsäljare för större internationella bolag, medan Företag Mode tillverkar kläder på en 
småskalig nivå.  
 

”En liten tillverkare som jag är, precis i början, får nästan välja europeiska 
tillverkare där det inte är ekologiskt producerat, för det finns inte så många […]” 
(Ägare Företag Mode). 
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CooPartners prioriteringar utgörs snarare av att se till individen eller välja att expandera 
företaget, eftersom dessa mål inte går hand i hand. Man har på grund av anpassningen efter de 
anställdas förmågor fått neka en del uppdrag och således ges arbetsintegrering en högre 
prioritet än ambitionen att vidareutveckla verksamheten. Detta kan därtill vara en påverkande 
faktor till att verksamhetens intressenter uppfattar företaget som uteslutande socialt.  

5.1.4 Verksamhetsanpassning 

Primära och prioriterade sociala mål kräver att verksamheten anpassas (Johnson, Whittington 
& Scholes 2012), vilket även kan konstateras genom de resultat som undersökningen 
frambringat. Shetty (1979) påtalar att det krävs att organisationer uppnår jämvikt mellan 
sociala och ekonomiska mål genom att anpassa verksamheten utefter de förutsättningar och 
begränsningar som dessa medför. Samtliga företag har påpekat vikten av anpassning till 
omgivningen, de anställda och de mål som önskas uppnås. Anpassningar krävs följaktligen 
som en del av marknadssituationen, där det råder lågt utbud och efterfrågan. Sociala motiv 
innebär i praktiken begränsningar och genom anpassning förhindras uppkomsten av 
konfliktartade situationer. De anpassningar som uppdagats genom undersökningen skiljer sig 
åt beroende på företagens sociala verksamhetsinriktning och den bransch de verkar inom.  
 
För Företag Jordbruk samt LotusEco har anpassningarna krävt ny försäljningstaktik. Företag 
Jordbruk öppnade en kompletterande verksamhet för att nyttja odlingsmarken på bästa 
tänkbara sätt samt för att öka omsättningen. LotusEco valde att skapa en ny försäljningskanal 
genom att tillföra digital försäljning, något som inte var en del av den ursprungliga affärsidén. 
Verksamhetsstrategin fick därmed omformuleras och anpassas till aktuella förutsättningar, 
vilket kan härröras till Bruzelius, Skärvad och Hofvanders (2004) resonemang att 
omvärldsperspektivet kräver omformuleringar och flexibilitet. Utöver de anpassningar som 
odlingsmarken medför för Företag Jordbruk kräver även andra faktorer en viss grad av 
jämkning. Eftersom jordbruksverksamheter är otroligt väderberoende förutsätts flexibilitet 
och timing för att förhindra skadeinsekter och optimera skörden.  
 

” […] vi är oerhört anpassade efter väder och vind, naturliga förhållanden […] 
Man är aldrig ledig, aldrig ledig på sommaren utan helt styrd utav något som 
ingen kan påverka, vädret” (Delägare 1 & 2 Företag Jordbruk). 

 
CooPartner är däremot ett företag som framför miljöprofilering fokuserar på arbetsintegrering, 
varpå de anställda har olika typer av arbetshinder som kräver anpassning av 
verksamhetsstrukturen. Organisationen har således flera olika verksamhetsmål, vilka företaget 
tvingas hantera och balansera. Detta speglas av att spontanitet och ett dynamiskt 
förhållningssätt är orealistiskt, varefter verksamhetsutvecklingen till viss del hämmas. För att 
hantera de målkonflikter som därmed uppstår utgår företaget från de anställdas kapacitet. 
Utmaningen grundas i att skapa balans mellan individens arbetsförmåga och till vilken grad 
anpassning krävs sett till ekonomisk bärighet. Genom att anpassa verksamheten kan företaget 
skapa en lönsam verksamhet, där effektiva transporter, noggrann samordning och punktlighet 
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vägs upp av den begränsade utvecklingskapaciteten. Då Företag Mode kan klassificeras som 
småföretag har dess verksamhet också krävt vissa anpassningar sett till de sociala motiven och 
hur verksamheten utformats. Idag används mindre tillverkningsföretag samtidigt som all 
produktion förhoppningsvis skall förläggas och samordnas i Portugal. Genom mindre 
producenter skapas en kortare ledtid, vilket möjliggör mindre batcher, vilka kan anpassas efter 
rådande efterfrågan och därmed sparas verksamhetsresurser. Således utgör noggrann 
planering, resursallokering och samordning en förutsättning för social måluppfyllelse.  

5.1.5 Innovation och utveckling 

De sociala företag som intervjuats kan, till skillnad från kommersiellt entreprenöriella 
organisationer, uppvisa en verksamhet som fokuseras kring samhällsnyttiga aktiviteter, vilka 
grundas i ett gediget intresse för framtida hållbarhet, endera vad gäller miljö- eller 
sysselsättningsfrågor. Samtliga utav dessa företag faller under benämningen entreprenöriella 
verksamheter eftersom utvecklingsmöjligheter och innovativa lösningar är centralt 
återkommande mönster. Bruzelius, Skärvad & Hofvander (2004) menar att samhällsnyttigt 
berättigade aktiviteter fordrar en viss grad av innovativt entreprenörskap, vilket dessa 
organisationer uppvisar. Tillika genomsyras organisationerna av ett långsiktigt 
förhållningssätt med uttalade framtidsplaner där expansion styrs utav marknadens efterfrågan. 
Då underproduktion är dominerande inom den sociala sektorn är marknaden tilltagande, varpå 
möjligheter för framtida expansion och utveckling är befogat.   
 
Marknaden är emellertid komplex och styr i mångt och mycket verksamheternas intäkter och 
orsakar av den anledning målkonflikter. Ett problemfokuserat tänkesätt som föregås av 
flexibilitet och öppenhet har bidragit till hanteringen av de konfliktartade situationer som 
företagen upplever. Genom att vara öppen för förändringar, omgivningen och tillgängliga 
resurser skapas ett mer hållbar och dynamisk verksamhetsstruktur som anpassas efter rådande 
förutsättningar. Dock är CooPartner det företag som kan anses vara mest statiskt eftersom 
verksamheten till viss del är beroende av finansiering genom anställningsbidrag och ansvarar 
gentemot kunderna gällande leveranstider.  
 
Organisationerna avser realisera verksamhetens sociala motiv genom att överkomma de 
begränsningar och målkonflikter som dessa medför. Företagens styrande organ tenderar att se 
potentiella framtids- och utvecklingsmöjligheter, istället för de hinder och konflikter som 
målen skapar. Företagen låter sig inte styras utav begränsningarna, utan sätter snarare de 
sociala motiven i centrum och därmed övervinns det upplevda motståndet eftersom 
anpassningarna sker runtomkring. Trots bristande efterfrågan och ekonomiska bekymmer 
inom den miljövänliga och samhällsnyttiga sfären är utveckling en av de bitar som står i 
centrum för de företag som undersökts. Innovativa lösningar, nya leverantörer eller uppdrag 
och fler försäljningskanaler tillkommer kontinuerligt. Detta eftersom företagen i slutändan vill 
medverka och bidra till en liten del av samhällsutvecklingen genom att tillhandahålla socialt 
inriktade tjänster eller produkter.  
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stort inflytande, men människor påverkas även genom grupptryck. Ägare för Företag Mode 
menar att vid produktval tenderar människor att först och främst se till utseende, sedan till 
pris, varpå eventuella sociala aspekter prioriteras i sista hand. Något som kan relateras till och 
förlikas med dagens normer vad gäller status och yttre anseende. 

5.2.2 Intressenter 

Målkonflikter kan härledas till intressentmodellen genom de facto att interna och externa 
parters intressen och olikartade motivationer styr verksamheten och tillika påverkar tillgången 
av resurser. Därmed är sociala företag inte självförsörjande, utan öppna enheter (Ax, 
Johansson & Kullvén 2009) där utbyte av resurser sker gemensamt med utomstående aktörer. 
Något som ytterligare förtydligas genom att begrunda intressentmodellen. Eftersom 
verksamheten anpassas utefter företagets intressenter och omgivning utgör dessa direkt 
påverkande faktorer för de organisatoriska målen. Till följd av detta uppstår målkonflikter, 
vilka indirekt skapas genom intressenternas krav och förväntningar. Exempelvis uppstår 
intressekonflikter mellan ägarna och externa parter eftersom deras krav, prestationer och 
beslut inte alltid är förenliga med verksamhetens mål. Således kan dessa upplevas som en 
osäkerhet för företaget, men det kan också ses som en möjlighet till att förbättra 
verksamheten. Faktorer som nätverkande, kunskap och ett nära samarbete med partners verkar 
som konfliktdämpare, varefter företaget lättare kan hantera omgivningen och dess 
förutsättningar. Genom samarbete med externa aktörer säkerställs företagets fortlevnad och 
bidrar dessutom till dess vidareutveckling, detta eftersom organisationer är beroende av att ett 
intresse finns för verksamheten.  
 
En tydlig parallell kan dras mellan Shettys (1979) resonemang och det resultat som 
undersökningen påvisat, nämligen att ledningen har den största makten för verksamheten och 
styr dess riktning och målförverkligande. Genomgående för alla de intervjuade företagen är 
att ägarna bestämmer, medan andra parter självklart påverkar men har inte beslutande makt 
eller befogenhet. Intressentmodellen påvisar detta samband genom att centralisera företaget 
och dess ledning och låta utomstående aktörer verka runt omkring, därtill även de anställda. 
Det är ägarnas positiva inställning, deras uppoffringar, samt den starka viljan och drivkraften 
som utvecklar verksamheterna och medverkar till att målkonflikter hanterats på ett gynnsamt 
sätt. Efter ledningen framhålls det att organisationernas kunder utgör den näst mest 
inflytelserika gruppen. Kunderna och konsumenten är de som skall förmedlas ett budskap. 
Direktkontakt och kommunikation med dessa är således aktuellt för samtliga verksamheter 
och dess spridning, men också för att kunden säkerställer företagets fortlevnad och dess 
utveckling. 

5.2.3 Nätverkande 

Montgomery, Dacin och Dacin (2012) hävdar att socialt entreprenörskap sker genom 
kollektiv handling, vilket innebär samverkande aktiviteter mellan olika aktörer. Företagen 
uppvisar en tydlig grad av nätverkande, där nära samarbete sker med kunder, konkurrenter, 
leverantörer och andra externa parter i samhället. Samverkan med externa aktörer har bidragit 
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till att organisationerna utvecklats och förbättrats genom kunskapsutbyten. Fördjupade 
kunskaper har hjälpt verksamheterna att hantera konflikterna mellan mål genom att mobilisera 
och utnyttja resurser mer effektivt. Framförallt har nätverkande för Företag Jordbruk medfört 
förnyade kunskaper och bättre odlingsteknik eftersom bönderna i närområdet ofta samlas för 
att utbyta erfarenheter och lärdomar. Samtidigt framhålls det att konkurrerande verksamheter 
snarast framstår som samarbetspartners eftersom de alla arbetar för liknande sociala syften.  
 
Företag Modes ägare menar att nätverkande är vitalt för småföretagare, speciellt för socialt 
entreprenöriella verksamheter. Då företaget använder återförsäljare hamnar verksamheten 
tämligen långt ifrån slutkunden, vilket erfordrar nätverkande och sociala medier för att 
förmedla budskapet om hållbar medvetenhet. 

 
”Vi är fler mindre svenska märken som supportar varandra […] vi har bland annat 
pratat om att ha gemensamma säljevent, så att man tillsammans ökar intresset och 
medvetenheten hos konsumenterna.” (Ägare Företag Mode). 
 

Tillika kräver samarbete med leverantörer och tillverkare god kommunikation som 
återspeglas i den rapport Naturvårdsverket (2011) framställt. Kommunikation som verktyg 
kan förhindra uppkomsten av målkonflikter med externa parter. Företag Modes ägare menar 
dock att språkbarriärer kan försvåra konflikthanteringen. Detta har varit en av de anledningar 
till att produktionen troligen kommer flyttas till Portugal, då de har ett annat språkbruk och 
talar betydligt bättre engelska än i de baltiska länderna. Liknande påpekar LotusEcos ägare att 
nätverkande är av stor betydelse eftersom det innebär att det sociala budskapet sprids. Till 
följd av företagets ansträngda ekonomi har få mellanhänder prioriterats och något som krävt 
nära samarbeten. Genom nätverkande får ägaren av LotusEco nära kontakt med både 
slutkonsumenter och leverantörer. På så vis kan konsumentens val influeras, men tillika 
leverantörernas tillverkningsmetoder och produktkvalitet. Därmed kan företaget försäkra sig 
om de arbetsförhållanden som råder vid produktionen och säkerställa ekologisk 
produkttillverkning.   
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6. Slutsats och vidare forskning 

Slutsatsen avser sammanställa undersökningens resultat och besvara uppsatsens 
frågeställning; Hur hanterar socialt entreprenöriella organisationer sociala och ekonomiska 
motiv utifrån ett målkonfliktsteoretiskt perspektiv? Kapitlet avslutas med en reflektion kring 
den utförda studien samt förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsats och resultat 

I dagens samhälle talar man alltmer om vikten av ett hållbart nyttjande av jordens 
naturresurser och att därtill värna om naturen genom ett miljömedvetet förhållningssätt. Trots 
att denna trend varit tydligt framträdande det senaste decenniet upplever respondenterna att 
kunden är omedveten, om det beror på ignorans, okunskap eller lathet får vara osagt. 
Respondenterna är dock överens om att konsumtionssamhället kräver drastiska förändringar 
och att de fördomar som finns gentemot sociala företag måste övervinnas. Detta genom att 
erbjuda större utbud av miljömedvetna och hållbara produkter eller tjänster samtidigt som det 
fordras en ökad medvetenhet för gemene mans dagliga inköp. De har gjort det till sin uppgift 
att bidra till den förändring som åkallas genom att inrikta sig på diverse olika sociala 
verksamhetsmotiv, varpå den övergripande benämningen är hållbarhet.  
 
Studien har påvisat att målkonflikter mellan sociala och ekonomiska motiv hanteras utefter 
följande parametrar: 
 

• Anpassning till verksamhetens olika intressenter och rådande branschförutsättningar 

• Prioritering mellan olika verksamhetsmål och intressenters motstridiga krav 

• Sociala motiv ges vanligen högre prioritet än ekonomiska mål 

• Maximera lönsamheten utan att åsidosätta verksamhetens sociala motiv 

• Uppmärksamma och hantera verksamhetsbegränsningar som uppstår till följd av den 
sociala inriktningen  

• Nätverkande och innovation för framtida utveckling 

• Samordning, planering och flexibilitet 

Syftet för studien har varit att undersöka och utveckla förståelsen för de sociala och 
ekonomiska verksamhetsmotiv som existerar inom socialt entreprenöriella organisationer 
samt undersöka hur dess motiv hanteras. I likhet med den teoretiska referensramen kan vi 
genom denna undersökning konstatera att socialt entreprenöriella företag tvingas förhålla sig 
till flertalet sociala och icke-sociala verksamhetsmotiv som till viss del motverkar varandra 
och skapar målkonflikter, och till viss del samexisterar genom synergier. Vidare har studien 
påvisat att sociala och ekonomiska motiv vanligen är oförenliga, varpå målkonflikter lättare 
uppstår. Dessa konflikter hanteras främst genom att företagen tvingas anpassa verksamheten 
och prioritera mellan sociala och ekonomiska motiv. Prioritering och anpassning görs främst 
utifrån de sociala verksamhetsmotiven genom ägarnas engagemang. De ekonomiska målen är 
på så vis sekundära, men högst betydelsefulla för företagets överlevnad och kan därmed inte 
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nonchaleras. De konfliktsituationer som kunnat urskiljas grundas i och påverkas främst utav 
de primära sociala målen och hur dessa skiljer sig åt från företag till företag. Genom olika 
sociala inriktningar skapas differentierade situationer och konflikterna är beroende av den 
bransch som företaget är verksam inom. Möjligheter och begränsningar är därtill direkt 
knutna till det aktuella verksamhetsområdet.  
 
De tydligaste målkonflikterna är de som kunnat urskiljas mellan sociala och ekonomiska 
motiv samt mellan olika sociala mål, vilket orsakar begränsningar i verksamhetsstrukturen. 
Strategiska val sker utifrån verksamhetens övergripande sociala syfte, men med ett tydligt 
affärsmässigt fokus. Sociala verksamhetsmotiv grundas ofta i ett för ägarna personligt intresse 
och medför vanligen att avkall görs för de ekonomiska motiven. Samtliga respondenter 
påtalar vikten av att öka medvetenheten hos människor och att detta är en del av visionen. 
Därmed utgör verksamhetens sociala aspekter en grundförutsättning till dess existens, vilket 
påvisar betydelsen utav de sociala motiven. Det framhävs att lönsamhet och 
utvecklingsmöjligheter hämmas av de begränsningar som de sociala motiven medför, oavsett 
om de sociala motiven berör olika aspekter, såsom miljö, hälsa eller arbetsintegrering. Den 
främsta ekonomiska drivkraften är möjligheten att reducera företagets kostnader och 
maximera vinsten utan att de sociala motiven åsidosätts. Detta leder till att företaget tvingas 
prioritera och skapa balans mellan de konträra motiven.  
 
Verksamheten kräver därför anpassning utefter de sociala och ekonomiska motiven och olika 
begränsningar i hanteringen av de målkonflikter som uppstår. Anpassning sker vanligen med 
hänsyn till de sociala motiven då dessa är av högre prioritet än de ekonomiska målen. Likaså 
krävs anpassning efter verksamhetens intressenter, vilka indirekt skapar målkonflikter genom 
kontrasterande krav och förväntningar. Målkonfliktshantering innebär således avkall, 
prioriteringar, avvägningar och kompromisser. Dessa anpassningar har bland annat berört nya 
komplementära verksamheter, avkall vad gäller sociala mål, uppoffringar i det privata livet 
eller att se till individen och därmed neka uppdrag som kan expandera verksamheten. De kan 
till viss del härröras till bristande utbud och efterfrågan och till viss del vad gäller den 
komplexitet som de sociala motiven åsamkar. 

Eftersom verksamheten anpassas utefter företagets intressenter och omgivning utgör dessa 
direkt påverkande faktorer för de organisatoriska målen. Till följd av detta uppstår 
målkonflikter, vilka indirekt skapas genom intressenternas krav och förväntningar. Det 
framgår även av undersökningen att socialt entreprenöriella organisationer sannolikt behöver 
hävda sig i större utsträckning än kommersiella företag då omgivningen har mer fördomar 
kring social verksamhet. Dessutom kräver socialt entreprenörskap viss grad av innovation, 
eftersom begränsningar och hinder måste överkommas. Framtids- och utvecklingsmöjligheter 
är återkommande och viktigt för verksamheterna, vilket dels kan förklaras av det upplevda 
intresset för samhällsutveckling, och dels av att organisationerna är entreprenöriella.   
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Gemensamt för studiens företag är vikten av nätverkande, vilket utgör ett led i hanteringen av 
de sociala och ekonomiska motiven och därav även för de målkonflikter som uppstår. 
Företagen har ett budskap att förmedla, varpå ett kollektivt förhållningssätt genomsyrar dessa 
verksamheter. Via nätverkande når organisationerna ut till konsumenter, leverantörer, 
tillverkare eller andra externa parter och kan därmed påverka processen. Det handlar snarare 
om samarbete än konkurrens mellan olika sociala verksamheter som har likartade motiv. 
Företagen utgör en minoritet som vill åstadkomma samhällsnyttig förändring och genom 
samverkan kan kunskap utvecklas, budskapet spridas och en högre verksamhetslegitimitet 
uppnås.     

6.2 Förslag till vidare forskning 

Då uppsatsens tidsram varit tämligen snäv har urvalet av företag begränsats till lokala aktörer. 
På så vis har de medverkande företagen varit verksamma inom flertalet olika branscher och 
dessutom haft skilda sociala mål; arbetsintegration, hållbarhet, miljö- eller klimatpåverkan. Vi 
är väl medvetna om att undersökningens resultat inte kan påvisa allmängiltiga slutsatser, detta 
eftersom avgränsningen är relativt bred. Dock har undersökningens intention inte varit att 
generalisera, utan snarare att utveckla en förståelse och insyn i ett relativt outforskat teoretiskt 
område och därmed belysa praktiska aspekter.  
 
Tidigare forskning inom området har främst berört den definitionsproblematik som beskrivits 
i den inledande delen av uppsatsen samtidigt som välgörenhetsorganisationer, med icke-
vinstdrivna motiv, varit centrala. Därmed fann vi det intressant att följa den teoretiska och 
samhällsmässiga förändring som skett vid definiering av sociala företag och således se till 
både sociala och ekonomiska motivs påverkan.  
 
Eftersom avsikten varit att frambringa en inblick i ämnet sociala och ekonomiska motiv för 
socialt entreprenöriella organisationer på en övergripande nivå, kan flertal aktuella områden 
vara intressanta för ytterligare forskning. Genom att förhålla sig till en specifik bransch eller 
ett socialt motiv kan troligtvis andra målkonflikter identifieras, varpå en än mer djupgående 
förståelse kan fås sett till detaljnivåer. Då tidigare studier och rapporter för målkonflikter 
främst studerat offentliga verksamheters miljömål kontra dess affärsmässiga motiv skulle det 
vara intressant att istället utforska den privata sfären mer grundligt. Likaså kan forskning 
riktas mot andra intressanta områden som denna uppsats berört och studera dessa på ett 
djupare plan. Detta gäller bland annat intressenter, nätverkande och innovation, faktorer som 
för större företag sannolikt är mer framträdande, varpå dessa kan undersökas mer explicit och 
ingående. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Bakgrund 

• Respondentens befattning/ansvarsområden 
• Verksamhetens startår 

• Geografiskt verksamhetsområde 

 
Verksamhetsmotiv 

• Övergripande syfte/affärsidé  
• Beslutsfattande för verksamhetens mål/strategi 

• Sociala motiv (arbetsintegration, sysselsättning, klimat- eller miljömål, 
samhällsutveckling, arbetsmiljö, personalpolitik) 

• Ekonomiska motiv 

 
Verksamhetens intressenter 

• Samhället 
• Konkurrenter 

• Staten & kommuner 
• Ägare & finansiärer 
• Banker & långivare 

• Anställda 
• Kunder 

• Leverantörer 

 
Målkonflikter och konflikthantering 

• Konflikter mellan de sociala och ekonomiska motiven 
• Strategikonflikter/Måluppfyllelse 

• Verksamhetsanpassning i förhållande till målen 
• Avvägningar/prioriteringar utifrån resurser, tidsaspekter etc.  

• Balans mellan mål och olika intressen 
• Konflikter mellan verksamheten och dess intressenter 
• Hantering av externa parters krav eller förväntningar 

• Samarbeten och nätverkande 
• Ledningens roll 

• Synergi mellan sociala och ekonomiska motiv 
• Mål och framtid 
• Externa förändringar/trender 


