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Titel 

Ett arbete i gråzonen. De arbetsintegrerande sociala företagens diskurser.

A job in the grey area. Discourses in the work integrating social enterprises.

Sammanfattning

I vår samtid befinner sig frågor om sysselsättning i en politisk och samhällelig miljö där ord som 

”arbetslinje” och ”sjukförsäkringsreform” förekommer och där TV sänder program med 

inriktning på att hitta sysselsättning åt olika individer. Det finns ett stort politiskt och samhälleligt 

intresse i att medborgare ska arbeta och det finns också föreställningar om vilken typ av 

sysselsättning som är lämplig för dem som inte gör det. 

Fokus i denna uppsats är det sociala företagandet som arena för styrning och dess diskurser, vilka 

socialt konstruerade uppfattningar och för givet-taganden som omger fenomenet och hur 

styrningsmentaliteter tar sig uttryck inom socialt företagande. 

Nyckelord

Socialt företagande, arbetsintegrerande sociala företag, sociala arbetskooperativ, diskurs, styrningsmentalitet



Förord

Föreliggande uppsats har sin upprinnelse i två olika händelser under min studietid. Under hösten 

2010 fick jag i uppdrag att dokumentera allt som sades under en konferens gällande projekt inom 

socialt företagande. Samtidigt som jag lyssnade och skrev för glatta livet, kunde jag inte undvika 

att som studerande vid programmet Samhälls- och kulturanalys också reflektera över och 

analysera en del av vad som sades under konferensen. Samtidigt hade jag i bakhuvudet uttalanden 

från mina informanter från en tidigare uppsats om personer i missbruksbehandling och deras 

osäkerhet inför den väntande arbetsmarknaden. Dessa faktorer, tillsammans med ett under 

utbildningen väckt intresse för diskurser, Michel Foucault, governmentality, identitetsskapande, 

normalitet och avvikelse har frammanat kommande uppsats.

Här är det på sin plats att också tacka min handledare, Janicke Andersson, som har väglett, tipsat 

och agerat bollplank i mitt arbete med uppsatsen. Hon har också förmågan att planera deadlines 

och tillfällen för handledning som både har lämnat kreativt utrymme, samtidigt som de har 

fungerat som pådrivande för en sista-minuten-människa som jag. Tack!
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1

Inledning 

Vi har behov av nya lösningar! Mer än 1 miljon människor är utanför arbetsmarknaden –
långtidssjukskrivna, människor med sjuk- eller aktivitetsersättning, arbetslösa samt de som är 
utan jobb och utanför systemen. Vi har en 20 procentig arbetslöshet. […] Sociala företag kan 
vara en lösning. Ett socialt företag driver näringsverksamhet med målsättning att integrera 
människor i samhälle och arbetsliv. De skapar delaktighet för medarbetarna, återinvesterar sina 
vinster i den egna eller liknade verksamhet och är fristående från offentlig sektor.1

Det ovanstående uttrycks på hemsidan för företaget Coompanion, vars verksamhet består av 

rådgivning till kooperativa företag. Citatet formulerar både samhällsproblem och en möjlig 

lösning - socialt företagande. Att antingen få sysselsättning genom den ordinarie 

arbetsmarknaden eller inte ha någon sysselsättning alls, på grund av sjukdom eller annan orsak, är 

inte de enda alternativen. Sociala företag erbjuder en anpassad möjlighet för dem som inte kan 

konkurrera fullt ut om de tillgängliga jobben.

I vår samtid befinner sig frågor om sysselsättning i en politisk och samhällelig miljö där ord som 

”arbetslinje” och ”sjukförsäkringsreform” förekommer och där TV sänder program med 

inriktning på att hitta sysselsättning åt olika individer. Det finns ett stort politiskt och samhälleligt 

intresse i att medborgare ska arbeta och det finns också föreställningar om vilken typ av 

sysselsättning som är lämplig för dem som inte gör det. Fokus i denna uppsats är det sociala 

företagandet som arena för styrning och dess diskurser, vilka socialt konstruerade uppfattningar 

och för givet-taganden som omger fenomenet och hur styrningsmentaliteter tar sig uttryck inom 

socialt företagande. 

Sociala företag har varit verksamma i Sverige sedan 1980-talet.2 Historiskt kan företeelsen dock 

spåras till exempelvis företag i 700-talets Storbritannien och deras utveckling till 1200-talets gillen, 

vilka hade ombesörjandet av vård av äldre och sjuka och ansvar för allmänna utrymmen som 

inslag i sin verksamhet.3 Socialt företagande kan även betraktas som en del av John Stuart Mills 

utilitaristiska samhälle.4 Verksamheterna blir en väg att skapa rättvisa och effektiva offentliga 

tjänster, samt bekämpa social utslagning. 5 Den sociala inverkan som dessa företag får kan alltså 

komma ur två källor. Dels genom de produkter och tjänster som företagen erbjuder, exempelvis 

en samhälleligt viktig tjänst som inte kan erbjudas genom privata företag och dels från positiva 

bieffekter från verksamheten, exempelvis genom att ge erfarenhet och kunskap till arbetslösa och 

socialt utslagna.6 Dessa två källor för social inverkan kan förekomma både separat i olika företag, 

eller i kombination i ett och samma sociala företag. En sammanfattande beskrivning av de sociala 

företagen är ”kommersiellt självfinansierande företag som skapas för direkta sociala syften”.7 I en 

                                               
1 http://www.coompanion.se/sociala_foretag/fakta_och_historik.aspx  (2011-04-21)
2 http://www.coompanion.se/sociala_foretag/fakta_och_historik.aspx  (2011-04-21)
3 Palmås Karl, Den barmhärtiga entreprenören. Från privatisering till socialt företagande. (Stockholm, 2003), s. 51
4 Palmås, s. 52ff
5 Ibid, s. 47
6 Ibid, s. 47
7 Ibid, s. 48
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politisk miljö där privatisering av statlig verksamhet blir allt vanligare, skapas ett utrymme för 

sociala företag att ta över driften av sådan verksamhet. Dock ligger tyngdpunkten i denna uppsats 

på det sysselsättningspolitiska intresset för sociala företag, där företagen förväntas vara 

arbetsintegrerande och skapa individer som är delaktiga i samhällslivet.8

Arbetsintegrerande sociala företag definieras enligt följande:

 har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle 

och arbetsliv

 skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat 

sätt

 återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten eller i liknande verksamheter

 är fristående från offentlig verksamhet9

Med sin marknadsmässiga verksamhet, under föreningsmässiga former och med sitt sociala syfte, 

har de sociala företagen anknytning till den privata sektorn, den offentliga sektorn och den tredje 

sektorn – den sociala ekonomin. De sociala företagen befinner sig därmed någonstans mitt 

emellan dessa tre sektorer – i ett slags gråzon.

Syfte och frågeställningar

Sociala företag förekommer på många platser i landet och bedriver verksamhet inom flera olika 

områden, vissa startar med bidrag från kommuner, välgörenhetsorganisationer eller EU. På 

hemsidor för företagen, samordnande organisationer och EU-projekten publiceras en mängd 

texter, dokument och utsagor om specifika verksamheter och om sociala företag i stort. Samtidigt 

som alla dessa texter ger information om fenomenet socialt företagande, beskriver de samtidigt 

den samhällskontext som företagen och deras medarbetare befinner sig i och ger oss en bild av 

det rådande samhället. 

Mina frågeställningar rör vilka representationer som ett urval av alla dessa texter förmedlar, vem 

som beskrivs i dem och vem texterna vänder sig till. Av intresse är också det sammanhang i vilket 

texterna presenteras och texternas inbördes förhållanden. Om, och i så fall på vilket sätt, texterna 

refererar till varandra, gör liknande beskrivningar och har återklang hos varandra, ger en bild av 

hur de definierar och definieras av det socialt konstruerade sammanhang de befinner sig i. Hur 

beskriver texterna samhället och dess invånare? Vilka diskurser styr de utsagor som texterna 

förmedlar? 

Det förhållningssätt jag har valt, med diskursanalytiskt intresse för makt och styrning, medför 

också att kompletterande frågor ställs till materialet. Jag intresserar mig för hur 

styrningsmentaliteterna förmedlas och verkar inom det sociala företagandets område och vilka 
                                               
8 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-16 (2011-05-15)
9 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-15 (2011-05-15)
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normer som utmärker sig inom det. Vad är det man försöker styra och på vilket sätt sker det? 

Hur ser individens relation till det kollektiva ut inom socialt företagande?

Begrepp och definitioner

Sociala arbetskooperativ. Det sociala företagandet är ännu inte fullt reglerat när det kommer till 

bolags- och skattelagstiftning, eftersom det befinner sig i en gråzon mellan privat, offentligt och 

socialt. Den organisationsform som kommer närmast är kooperativ och det är också den 

vanligaste när det gäller sociala företag. I den kommande framställningen varierar jag mellan 

benämningarna sociala företag och sociala arbetskooperativ. När det gäller vissa beskrivningar och 

företeelser i texterna, rör dessa förhållanden för socialt företagande i stort, men när det kommer 

till kooperativ som specifik organisationsform skapas förutsättningar som har haft innebörd i min 

analys. Sociala företag används som ett bredare, mer allmänt, begrepp och sociala arbetskooperativ det 

som är vanligast förekommande och det centrala i min analys.

Kooperatör och deltagare. De organisatoriska förutsättningarna medför även en mångfald av 

begrepp när det gäller att beskriva dem som arbetar i de sociala arbetskooperativen. I många fall 

kan samma individ vara arbetare, medlem och styrelseledamot i kooperativet. I andra fall finns 

det individer som arbetar eller arbetstränar i kooperativet genom att en plats för detta hos 

kooperativet har köpts av exempelvis Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Dessa 

individer kallas ofta brukare, klienter eller deltagare. Till detta kommer också personer som är 

enbart medlemmar utan att arbeta, eller som adjungerats som rådgivare eller handledare. Där jag 

finner det nödvändigt att särskilja dessa använder jag ordet kooperatör för personer som både 

driver verksamheten som delägare eller medlem och arbetar i verksamheten, medan de som 

arbetar utan att vara delägare eller medlem får beskrivningen deltagare. Handledare eller 

adjungerad benämns efter respektive funktion eller titel.

Diskursanalys

Michel Foucault

En central figur i detta arbete är den franske filosofen Michel Foucault. Dels för att han var den 

första som i full utsträckning började använda diskursanalys och dels för att han vidare 

formulerade den nära kopplingen mellan diskurser, kunskap och makt.10 Den senare delen av 

hans arbete kallas den ”genealogiska” och där gör Foucault kopplingen mellan diskurs, makt och 

kunskap.11 Han menar att det i ett samhälle finns en mångfald av maktrelationer som möjliggör, 

karaktäriserar och konstituerar den sociala kroppen. 12 Dessa maktrelationer kan inte själva 

etablera sig, fastställas, eller införas utan produktionen, ackumulationen, cirkulationen och 

funktionen hos en diskurs. Att utföra makt är inte möjligt utan ett utbud av diskurser om 

                                               
10 Winther Jörgensen Marianne & Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. (Lund 2000), s. 19ff
11 Foucault Michel. Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. (Harlow 1980), s. 85
12 Foucault, s. 93
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sanning. Tankarna om makt har utvecklats till ett governmentalityperspektiv, vilket presenteras 

utförligare längre fram. Enligt dessa tankar är en individs sociala position konstruerad genom 

språket och ett subjekt är därmed inte en autonom enhet, utan skapas i diskurser.13

Både en teori och en metod

Inom diskursanalys utgör språket en form av social praktik, en social process och relationen

mellan språk och samhälle är således sammanflätad - när människor uttrycker sig, gör de detta på 

socialt angivna sätt och på ett sätt som också får sociala konsekvenser.14 Språket anses inte 

representera en given verklighet, utan det utformas i ett socialt sammanhang och har samtidigt en 

formande och konstituerande del.15 Språket blir således inte bara ett redskap för kommunikation, 

utan något som också deltar i formulering, produktion och reproduktion av sociala fenomen.16

Eftersom språket också formar ageranden, blir det ingen distinkt åtskillnad mellan det som sägs 

och det som görs.17 Inom diskursanalysen är de tvingande normer som skapas av diskurser 

centrala och i många fall handlar diskursanalyser om makt.18 Även i relation till identitetsskapande 

kan diskursanalys vara ett redskap, då formandet av identitet sker i och via diskurser.19

Börjesson menar att diskursanalys inte är en metod som kan användas utanför eller som 

ersättning för teori, utan att de handlar om att göra något med sitt studieobjekt, att sätta ett 

fenomen i ett perspektiv och ge det ett meningsfullt sammanhang.20 Winther Jörgensen och 

Phillips förordar att man identifierar diskursordning eller diskursordningar som utgör ramar för 

olika diskurser som täcker samma område och var och en ger innehåll åt detta.21 De menar att 

diskursordningen utgör en gemensam plattform för de olika diskurserna och att man sedan 

genom tidigare undersökningar kan definiera vilka områden de olika diskurserna täcker, vilken 

innebörd de ger världen, var de konkurrerar och vad de är eniga om.22 I texterna om socialt 

företagande finns socialt och kulturellt formade för-givet-taganden, uppfattningar och fördomar 

som berör en mångfald av samhälleliga fenomen som exempelvis arbete, arbetslöshet och 

företagande, men också om normalitet, avvikelse och utanförskap. Vad som utgör ett socialt 

företag och vilket syfte det har styrs och regleras av socialt konstruerade inställningar och 

förhållningssätt. Där framträder de diskursordningar inom vilka diskurserna konstrueras när det 

gäller det sociala företagandet och sociala arbetskooperativ. 

                                               
13 Winther Jörgensen & Phillips, s. 21ff
14 Ibid, s. 25
15 Bergström Göran & Boréus Kristina ”Diskursanalys” i Bergström Göran & Boréus Kristina (red) Textens mening och 

makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2:a uppl. (Lund 2005)
16 Bergström & Boréus, s. 326 
17 Ibid, s. 327
18 Ibid, s. 327
19 Ibid, s. 327
20 Börjesson Mats. Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. 2:a uppl. (Lund 2003), s. 25
21 Winther Jörgensen & Phillips. s. 134
22 Ibid, s. 138 
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Enligt Winther Jörgensen och Phillips är det möjligt att blanda in andra teorier i arbetssättet, för 

att anpassa sig mer till det valda områdets komplexitet, men i ett sådant så kallat 

mångperspektiviskt arbetssätt är det också viktigt att teori, metod och filosofiskt perspektiv inte 

är motstridiga.23 Norman Fairclough förknippas med den kritiska diskursanalysen, vars perspektiv 

egentligen inte är teoretiskt kompatibelt med Foucaults perspektiv när det gäller diskurs och 

subjekt.24 Mitt intresse för texternas framställningar och inbördes relationer medför dock att jag, 

med inspiration av Janicke Anderssons avhandling Konsten att leva länge, har lånat vissa verktyg från

den kritiska diskursanalysen.25 Faircloughs begrepp intertextualitet och interdiskursivitet har varit 

användbara i min analys. Intertextualiteten avser texternas inbördes relationer och 

sammankoppling med andra texter inom samma område, vad texterna ger uttryck för och 

representerar.26 I mitt arbete handlar det om från vem eller vilka som texten kommer och vilken 

position de har, samt vilka antaganden de gör. Interdiskursiviteten syftar till de diskurser som 

texterna uttrycker, knyter an till eller använder sig av.27 Här finns i mitt arbete frågan om 

hänvisningar till kunskap om området som uttrycks i texterna.

Governmentalityperspektiv

Foucaults koppling mellan kunskap och makt, har blivit ett governmentalityperspektiv som, bland 

andra, författare som sociologerna Mitchell Dean och Nicholas Rose har vidareutvecklat. Ordet 

government är lätt att associera till statlig makt och styrning, men i detta perspektiv är individer, 

grupper, organisationer och institutioner inte objekt som är föremål för top-down-styre, utan 

subjekt med förmåga till självreglering och självstyre. Själva uttrycket governmentality översätts 

till svenska ofta som styrningsrationalitet eller styrningsmentalitet. Här väljer jag att använda 

styrningsmentalitet, dels för att det är mer direktöversatt från governmentality och dels för att 

rationalitet i sig beskrivs som ett av inslagen i styrningsmentaliteter.28

Enligt Foucault studeras makten där dess praktiker är verkliga och har effekt, i relationen med 

föremålet för styrningen, i dess mål och på det område där det verkar. Det handlar inte om frågor 

som varför vissa människor vill dominera, vad de eftersträvar eller vilken strategi de använder, 

utan om att upptäcka hur det kommer sig att subjekt gradvis, progressivt, verkligt och materiellt 

konstitueras genom en mångfald av organismer, energier, tankar och begär.29 Dean tolkar detta 

som att Foucault inte närmar sig staten som ett teoretiskt problem, utan betraktar den genom de 

praktiker och rationaliteter som skapar förutsättningarna för makt och styrning.30 Här blir de 

sociala företagen den arena inom vilka praktikerna och rationaliteterna för styrning sker och hur 

                                               
23 Ibid, s.141
24 Fairclough Norman, Discourse and social change. (Cambridge 1992), s. 38
25 Andersson Janicke, Konsten att leva länge. (Stockholm 2007), s. 51ff
26 Fairclough, s. 84 och 101ff
27 Ibid, s. 233
28 Dean Mitchell. Governmentality. Power and rule in modern society. (London/Thousand Oakss/New Delhi, 1999). s. 11
29 Foucault,  s. 97
30 Dean Mitchell. Critical and effective histories. Foucault's methods and historical sociology. (London/New York 1994) s 153
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de möjliggör makt och styrning på denna nivå. Genom offentliga beskrivningar och rapporter 

skapas bilden av den arena som de sociala företagen utgör.

Rose menar att när befolkningen uppmärksammades i det politiska tänkandet, blev de till föremål 

för styrning när det gäller antal, ålder, livslängd, sjukdomar, död, vanor och reproduktion.31 De 

formella makthavarnas agerande och beräkningar riktas mot nya uppgifter; hur befolkningens och 

dess ingående individers kapacitet kan maximeras, hur deras problem kan minimeras och hur de 

organiseras på ett effektivt sätt. Styrningsmentalitet kom att markera området där psykologiska 

vetenskaperna, deras tankesystem, tekniska uppfinningar, förklaringsmodeller och expertisformer 

spelar en central roll. Relationerna mellan makt och subjektivitet hör då inte bara samman med 

begränsning och förtryck av den individuella friheten.32 De moderna vetenskaperna och 

psykologiska expertisen hade en stor roll i stimulerandet till subjektivitet, förespråkandet av 

självinspektion och självmedvetenhet, formandet av begär och försöken att maximera intellektuell 

kapacitet. De lade grunden för skapandet av individer som är ”fria att välja”. Bratich (et al) menar 

att styrningsmentalitet är en konst och rationalitet, där självreglering är en central aktivitet.33 Den 

är ett försök att omforma relationen mellan styrande och styrd till en som inte gör relationen 

beroende av administrativt maskineri, rättsliga institutioner eller andra apparater som vanligtvis 

rubriceras ”staten”. Istället sker självregleringen på otaliga områden, genom flera tekniker och 

program som snarare hör hemma i det kulturella och sociala. På de olika hemsidorna och i deras 

publikationer om socialt företagande, framträder de diskurser som omger skapandet av den arena 

inom vilken självreglering sker.

I kombination med makt och kunskap ser Dean ett tredje villkor inom vad han benämner politisk 

etik, vilket är förutsättningen för skapandet av den gode medborgaren, det samhällsnyttiga 

subjektet.34 Dean tänker sig att medborgaren som inom lag- och rättssystemets diskurser 

betraktas som en självstyrande individ, skapas och formas genom ett flertal styrningspraktiker, 

som ett subjekt med särskilda förmågor och intressen. Styrning rör inte bara praktiker för 

styrning, utan även självpraktiker. Att analysera styrning är att analysera de praktiker som försöker 

forma, skulptera, mobilisera och arbeta igenom valen, önskningarna, målsättningarna, behoven, 

viljorna och livsstilarna hos individer och grupper. Det är alltså ett perspektiv som försöker 

sammankoppla frågor om styrning, politik och administration med platser för kroppar, liv, jag 

och personer.35  Dessa styrningspraktiker, självpraktikerna, kan enligt Dean studeras utifrån fyra 

dimensioner.36 Den första dimensionen kallar han ontologisk, där det är fråga om vad det är vi vill 

styra hos oss själva genom självpraktikerna. Nästa dimension kallar han deontologisk och där berörs 

frågan om vad vi försöker skapa inom oss själva och andra genom styrningen. Den tredje 

                                               
31 Rose Nikolas, Governing the soul. The shaping of the private self. 2nd ed. (London 1999), s. 5
32 Ibid, s. 4
33 Bratich Jack Z, Packer Jeremy & MacCarthy Cameron. "Governing the present" i Bratich Jack Z, Packer Jeremy & 
MacCarthy Cameron. Foucault, cultural studies and governmentality. (New York 2003), s 4-5
34 Dean (1994), s. 153
35 Dean (1999), s. 12
36 Dean (1994), s. 199
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dimensionen kallar han asketisk och den handlar om hur vi går till väga med styrningen, genom 

vilka tekniker och sätt vi utför den. Den sista dimensionen är den teologiska och där är frågan 

vilket mål vi har med praktikerna, vilket slags värld vi hoppas uppnå med dem och vilken sorts 

människor vi önskar bli. Under kommande rubrik beskrivs hur jag förhållit mig till dessa 

dimensioner under arbetet med mitt material. På hemsidorna i min undersökning publiceras en 

stor mängd informationsmaterial och exempel på olika sociala företag, vilka illustrerar inte bara 

hur man gått tillväga med företagandet, utan också hur självpraktikerna ser ut inom dem.

Tillvägagångssätt

Texter är resultat av att någon eller några har för avsikt att förmedla något visst till andra, de får 

konsekvenser för människors handlande och tankar i samband med att de blir lästa, tolkade och 

refererade till. 37  Just detta gör texter användbara i studier av samhällsfenomen. Utgångspunkten 

är att objekt konstitueras på ett bestämt sätt, genom att diskurserna framställer världen eller delar 

av den på ett visst sätt och inte på ett annat, drar gränser mellan det sanna och det falska, anger 

vissa handlingar som otänkbara och andra relevanta.38  I mitt urval av texter har jag sökt 

blottlägga hur man talar om och beskriver det sociala företagandet och de sociala 

arbetskooperativen, vad som hålls för sant i diskurserna och vad som är otänkbart inom dem. 

Därtill kommer frågorna hur de illustrerar tekniker och praktiker för självreglering. I min analys 

har jag fokuserat på två sfärer – den första utgörs av ett representativt tal och beskriver det sociala 

företagandet och dess samhälleliga utrymme. Den andra kallar jag vittnesmålen och den utgörs av

exempel på och citerade utsagor från de sociala företagen, vilka publiceras på de studerade 

hemsidorna. Indelningen har tjänat som ett arbetsredskap när det gäller att finna uttryck för 

diskurser och styrning. Vittnesmålen i sig är också en del av hemsidornas representation och 

utgör alltså inte en helt avgränsad sfär, skiljd från det representativa talet. Vittnesmålen har tjänat 

till att både fylla på det som uttrycks i det representativa talet, men också formulerat och 

illustrerat det som inte uttrycks. All data har funnits för läsning eller nedladdning på hemsidorna 

för följande organisationer:

 Coompanion, ett kooperativt utvecklingscentrum med inriktning på information om och 

rådgivning till kooperativ verksamhet.39

 NTG-Socialt företagande, En informationssida om projekt inom Nutek (Verket för 

näringslivsutveckling, numera ingående i myndigheten Tillväxtverket), med anknytning till 

Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) och EU-programmet Equal.40

Fortsättningsvis refererar jag till denna hemsida med förkortningen NTG.

                                               
37 Börjesson, s. 12ff
38 Winther Jörgensen & Phillips, s. 138
39 http://coompanion.se/Default.aspx (2011-04-07)
40 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu (2011-04-07)
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 Skoopi, Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation. En sammanslutning av sociala 

arbetskooperativ.41

 Sofisam, ett slags webbhandbok för myndighetssamarbete med sociala företag. Av 

Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Försäkringskassan och utformat i samarbete med 

Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Skoopi.42

Informationsmaterial, broschyrer, foldrar och andra publikationer som är publicerat på respektive 

hemsidor har ingått i empirin. Materialet har hämtats från ovanstående hemsidor under 

tidsperioden mars till maj 2011. När jag refererar till de olika organisationerna i uppräkningen 

ovan som en helhet, använder jag termen organisationerna.

I materialet har jag fokuserat på hur vårt samhälle, det sociala företagandet, de sociala 

arbetskooperativen och de som deltar i verksamheterna framställs. Genom att studera vad som 

beskrivs som positivt och vad som illustreras, framträder också styrningsmentaliteten, vilken 

riktning styrningen har och hur den tar sig uttryck i texterna. Inledningsvis delade jag också upp 

utsagorna i texterna i enlighet med dessa framställningar. Jag har sökt efter vad som hålls för sant 

och vad som tas för givet, både i vad som direkt uttalas, men också i det som inte sägs. 

Vittnesmålen betraktar jag som goda exempel när det gäller deltagare, socialt företagande och sociala 

arbetskooperativ, det vill säga vad som betraktas som önskvärt och positivt. Genom att se vilken 

förändring man vill åstadkomma genom socialt företagande, synliggörs Deans teologiska och 

deontologiska maktdimension, det vill säga vilken yttre och inre livsvärld man vill skapa. Därmed 

definieras också vad som blir negativt och icke önskvärt. Jag har studerat i vilka sammanhang 

vittnesmålen publicerats för att se vad man syftar till att illustrera med vittnesmålen Här 

illustreras Deans ontologiska och asketiska maktdimensioner, vilka handlar om vad man vill styra 

och hur styrningen går till. 

Det har också varit av intresse att se vilka vittnesmål som används på flera av de studerade

hemsidorna, samt vilka övriga texter som publiceras på flera av hemsidorna, för att kunna se 

intertextualitet i materialet.

En kort etisk reflektion

I samband med min analys av texterna får jag anledning till att reflektera över min egen position. 

Eftersom vi alla är en del av det samhälle som studeras är det oundvikligt att påverkas i någon 

riktning av det vi har omkring oss. Jag är givetvis inte opåverkad av de diskurser jag själv omges 

av, eller av min förförståelse. Min nuvarande utbildning, den disciplin och den fakultet den tillhör 

har försett mig med en särskild tillgång till teorier, förhållningssätt och mina förkunskaper. Min 

tidigare företagsekonomiska utbildningsbakgrund och mina personliga och min omgivnings 

erfarenheter av arbete, arbetslöshet och sjukskrivningar kan medföra att jag uppfattar texterna på 

                                               
41 http://www.skoopi.coop/(2011-04-20)
42 http://www.sofisam.se/(2011-04-07)
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ett specifikt sätt. Vid analys av text sker ingen direkt interaktion mellan forskaren och en annan 

person, utan interaktionen finns mellan forskaren och färdigproducerade utsagor, som riktar sig

till fler än forskaren själv. Därför rör forskningsetiska ställningstaganden inte sådant som 

förekommer vid studier där fysiska mellanmänskliga interaktioner sker, men det finns dock 

forskningsetiska hänsyn att ta även vid textanalys. Istället för att ha inställningen att jag rent 

objektivt betraktar texterna, har jag under arbetets gång ifrågasatt och reflekterat över min egen 

roll och position. Att på detta sätt förhålla sig kritisk till både empiriskt material och sin egen 

kontextualitet, är något som Janicke Andersson kallar ”att objektivera sin subjektivitet”.43

Tidigare forskning

Karl Palmås, civilingenjör inom industriell ekonomi och professor i socialt företagande, beskriver 

hur sociala företag får sitt utrymme i ett samhälle som präglas av minskande offentlig sektor och 

privatiseringar, samtidigt som den moderna tidens regler, strukturer och förutsättningar när det 

gäller företag och organisation inte riktigt är applicerbara på det sociala företagandet.44 I det 

följande beskrivs genom olika forskning hur samhällsstrukturen både främjar och begränsar det 

sociala företagandet, samt hur styrning inom arbetsmarknad och sysselsättning i relation till 

förändringar i samhället kan se ut.

Mätbarhet och utformning

De sociala företagen hör hemma i den så kallade ”tredje sektorn” eller ”den sociala ekonomin”, 

där vi i Sverige placerar ideella föreningar, stiftelser och ekonomiska föreningar.45 De sociala 

företagens kommersiella verksamhet gör dock att de inte hör hemma bland föreningar och 

stiftelser, medan de sociala funktionerna medför att sociala företag inte heller passar in i mallen 

för företag.46 Detta medför problem när det gäller lagstiftning, finansiering, kunskap och 

omvärldens förståelse och erkännande. Grunden till problemen ligger enligt Palmås i de 

dikotomier som skapats i det moderna samhällets konformitet, där begrepp som social och 

företag, liksom statligt och privat är avgränsade mot varandra.47 När det gäller sociala företag 

uppstår även problem vid redovisning av verksamhetens sociala funktion, de sociala effekterna 

har inte något enkelt mätsystem som företagsekonomin hanterar. 

Coompanion anger att sociala företag är starkt förankrade i Italien och därifrån kommer också 

Bagnoli och Megalis artikel som rör ämnet mätning av sociala företags verksamhet.48 Författarna, 

som hemma i den företagsekonomiska disciplinen föreslår att man utvecklar verktyg för mätning 
                                               
43 Andersson Janicke. ”Att objektivera sin subjektivitet” i Närvänen Anna-Liisa & Näsman Elisabeth (red) Etik i 

forskningens vardag . (Linköping 2006), s. 158
44 Palmås, s. 11 och 100ff
45 Ibid. s. 100
46 Ibid. s. 100
47 Ibid. s. 7 och s. 54
48Bagnoli Luca & Megali Cecilia, "Measuring Performance in Social Enterprises" i Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly 2011 40: 149-165, artikeln som helhet.
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inom tre områden inom de sociala företagens verksamhet.49 Den ekonomiska delen rör 

redovisning av ekonomin och dess fördelning i företaget, bland delägare, kooperatörer och 

finansiärer, samt resultat. Den institutionella delen rör samstämmigheten mellan företagens 

målsättning och utförande, företagsregistrering, men även arbetsskyddsrättsliga frågor.50 De 

sociala effekterna som bör mätas är huruvida företaget ger medarbetarna den positiva effekt som 

avses, hur de mänskliga resurserna i företaget används och hur verksamheten gagnar både dess 

deltagare och samhället i stort.51 Författarna menar att faktorer som bör redovisas är huruvida 

företaget har kunnat integrera deltagare i den befintliga arbetsmarknaden, förbättrat 

livssituationen och den psykiska hälsan hos deltagarna.52 I Sverige har det gjorts försök att 

utforma ”sociala bokslut” och några av de sociala arbetskooperativen har provat på att redovisa i 

enlighet med dessa.53

Samhällsklimatet, styrning och diskurser

Palmås redogör för utvecklingen i Storbritannien när det gäller det sociala företagandet.54 Han går 

igenom de generella samhällsförändringarna, samt de medvetna politiska förändringarna i 

anslutning till Margaret Thatchers tillträde till makten i Storbritannien, den privatisering som 

genomfördes under hennes regering och hur detta öppnade upp för det sociala företagandet. 

Vidare för han över fenomenet och problematiken kring socialt företagande till en svensk 

kontext.55 Efterkrigstidens samhälle uppvisade en konformitet när det gällde produktion och 

konsumtion, kärnfamilj och välfärdsstat och att statens centrala reglering kunde liknas vid 

massproduktionens maskineri.56 I takt med att industrialismen avtar, breder en alltmer 

individualiserad kultur ut sig, konformiteten byts mot förändring och flexibel anpassning krävs.57

Denna förändring till ett nyliberalt samhälle får effekter, både när det gäller företagande och 

arbete. 

Med utgångspunkt i en Australiensisk kontext, visar Ann Reich, docent inom kommunikation 

och lärande, hur hjälp till behövande i form av arbetare som missgynnats av reformer i vad hon 

kallar ”neo-social liberalism”, sker genom att uppmuntra och hjälpa dem till att aktivt skaffa 

kunskap och arbete, istället för att vara arbetslösa och beroende av välfärden.58 Anställda var 

                                               
49 Bagnoli & Megali, s. 150
50 Ibid. s. 159
51 Ibid. s. 156
52 Ibid. s. 157

53 http://www.foretagande.se/Ekonomi/Socioekonomiska-bokslut-och-Social-redovisning.html (2011-05-15)

54 Palmås, ämnet berörs av boken som helhet. 

55 Palmås, s. 98

56 Ibid. s. 15ff

57 Ibid. s. 18ff

58 Reich Ann. "Intersecting work and learning: assembling advanced liberal regimes of governing workers in 

Australia" i  Studies in Continuing Education Vol. 30, No. 3, (2008), 199-213, s. 200
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tidigare styrda genom ett nationellt och industriellt baserat system.59 Företag och klassificering 

och gradering av arbete reglerades kollektivt och i en lagstiftning som utgick från det industriella. 

Arbete var också en central del i det familjebaserade nationella välfärdssystemet och full 

sysselsättning var något som skapade social trygghet och ordning i nationen, såväl som inom 

familjen. När samhället förändrades till ett postindustriellt och mer liberalt sådant, menar Reich 

att nya teknologier och tekniker för styrning utvecklades.60

Andreas Fejes är doktor i utbildningsvetenskap och pekar på förändringar liknande dem som 

nämns av Reich, men i ett svenskt perspektiv och i relation till ett europeiskt sådant.61 I sin 

undersökning visar han på att diskurserna ter sig lika, men i viss mån skiljer sig åt mellan de 

transnationella, nationella och lokala sfärerna.62 Både Fejes och Reich beskriver hur styrningen i 

det postindustriella sker genom att självreglering riktas mot en anpassning och utveckling mot 

flexibilitet för att förbereda inför en oviss och osäker framtid. Fejes menar att diskurserna ger 

medborgarna en annan position i det förändrade och föränderliga samhället, en position där 

ansvaret flyttas från strukturella förändringar och arbetsmarknaden till det individuella ansvaret 

för den egna anställningsbarheten.63

När det gäller det individuella ansvaret ser även Palmås de sociala företagen i en kontext där hjälp 

till självhjälp är ett centralt begrepp och i de texter som jag har analyserat finns hjälp till självhjälp 

med som ett centralt inslag.64 Jämlikhet handlar inte längre om lika utfall, utan om lika 

möjligheter. De sociala företagen som företagsform, ersättning för eller komplement till den 

offentliga sektorn och som möjlig väg till sysselsättning är placerade i en samhällskontext där 

former och regelverk för företagande ännu hör hemma i det konformistiska. Samtidigt anger 

samhällsklimatet när det gäller företagande och arbete att anpassning och flexibilitet är 

nödvändigt och samhällets hjälp består av att möjliggöra för medborgarna att hjälpa sig själva till 

en meningsfull sysselsättning. Att vara aktiv och sysselsatt medför en tillhörighet till samhället, en 

social och moralisk vinst.

Stephen Gibson, doktor i psykologi, har analyserat socialpsykologiska diskurser i relation till 

arbetslöshet och välfärd genom att analysera debatten i kommentarer på den brittiska 

nyhetskanalen BBCs hemsida.65 Han ser hur personer definierar sig själva som ”hårt arbetande” 

genom att referera till de arbetslösa som passiva mottagare av välfärd, ”lata”, ”arbetsskygga” och 

att det kommer att handla om moraliska innebörder som relateras till individens vilja till eller 

                                               
59 Reich, s. 202-203

60 Ibid. s. 203

61 Fejes Andreas. "Discourses on employability: constituting the responsible citizen" i Studies in Continuing Education

Vol. 32, No. 2, (2010), 89-102, s. 89

62 Fejes, s. 99

63 Ibid. s. 90

64 Palmås, .s 82

65 Gibson Stephen. "The Effortful Citizen: Discursive Social Psychology and Welfare Reform." i Journal of Community

& Applied Social Psychology, (2009) 19: 393–410, s. 398
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avsaknad av ”ansträngning”.66 I kommentarerna kan man även se att personer med ”verkliga 

handikapp” inte omfattas av den moraliska värderingen av att leva på välfärdssystemet, vilket 

också antyder att det finns personer vars funktionshinder inte är ”verkliga”.67 Även om

Storbritanniens och Sveriges välfärdssystem skiljer sig åt, upplever jag att de inställningar och 

diskurser som Gibsons undersökning förmedlar är relevanta. Uppdelningen mellan hårt arbete 

och passivt välfärdsmottagande berör det sociala företagandets område.

Ovanstående forskning anger att de sociala företagen befinner sig i en gråzon, mellan socialt och 

kommersiellt, mellan offentligt och privat, mellan arbets- och socialpolitik och hör därmed inte 

riktigt hemma i vad vi är vana vid att se som företagande eller insatser för välfärd eller för socialt 

marginaliserade individer. Detta skapar en intressant arena för styrningsmentaliteten och för 

självreglering, vilken avspeglas i de texter jag analyserat. Vi kan också se att arbetsliv och 

arbetsmarknadspolitik är en arena för självreglering och att arbete och välfärd berörs av moraliska 

värderingar som kan föras över på det sociala företagandet. Forskningen belyser även att 

problematiken när det gäller socialt företagande finns i skilda delar av världen, trots geografiska, 

politiska och välfärdsmässiga skillnader.

Analys

Sysselsättning och delaktighet

I det analyserade materialet om socialt företagande framträder en diskurs om ett villkorat 

medborgarskap, där man genom att vara aktiv förtjänar sin delaktighet i samhället. Den goda 

medborgaren är aktiv, produktiv och kompetent, både när det gäller att ta initiativ till och ansvar 

för sin delaktighet och för att fortsätta vara delaktig. 

Att ha ett arbete innebär att vara delaktig i samhället, att vara behövd, att få en struktur i 
vardagen och att våga ställa krav.68

Ett jobb är inte bara försörjning ... det betyder ofta också personlig utveckling, självständighet, 
yrkesstolthet, social gemenskap och känsla av tillhörighet i samhället.69

De två ovanstående citaten är hämtade från två olika organisationers webbplatser, NTG-sidan 

och Coompanions hemsida, men de beskriver samma sak – sysselsättning är nära kopplat till 

delaktighet i och tillhörighet till samhället. I mitt material finner man också beskrivningar där det 

framgår att tillhörighet och delaktighet inte är något man får, utan något man själv skapar:

I det sociala företaget kan medarbetarna ta makten över sina liv och känna att de kan påverka 
sig själva och andra.70

                                               
66 Gibson, s. 399

67 Ibid, s. 400ff
68 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu Under fliken “Integration” (2011-04-21)
69 http://coompanion.se/vi_gjorde_det090929.aspx (2011-04-21)
70 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu Under fliken “Empowerment” (2011-04-26)
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Att ta makt över sitt liv och påverka både sig själv och andra är formuleringar som signalerar att 

det rör sig om aktivitet och att man själv skulle vara någon som behöver påverkas. Det man tar 

tag i är därmed inte heller endast sin arbetssituation, utan sin livssituation, vilket beskriver hur 

socialt företagande också blir en normalisering – det normala är att ha en sysselsättning.

Inom det sociala företagandets område finns ett antal socialt konstruerade förutsättningar, 

beskrivningar av samhället, subjekten och deras positioner. Det sociala företagandet beskrivs i 

texterna som en god möjlighet att ge sysselsättning till dem som av olika anledningar inte kan 

konkurrera på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Företagen startas och drivs för att skapa arbete för dem som av olika anledningar inte kommer 
in på arbetsmarknaden. Syftet är att driva en affärsverksamhet som erbjuder en arbetsplats som 
är anpassad efter medarbetarna och inte tvärtom.71

Här illustreras hur den ordinarie arbetsmarknaden inte kan erbjuda tillräckligt anpassade arbeten 

och att en ny arbetsmarknad behöver skapas för att kunna sysselsätta dem som behöver en 

anpassad arbetsplats. 

Rose beskriver hur arbete övergått från att endast vara något man utför eller producerar, till en 

företeelse med stark relation till den sociala och samhälleliga tillvaron, något som skapar en känsla 

av att höra till.72 Eva Laurelii, leg. psykolog och forskare i arbetsvetenskap, menar att hälsa och 

välmående kan relateras till att använda sin arbetskraft, att vara behövd och att med sina resurser 

vara bidragande till samhället.73 Det är alltså inte önskvärt att vara utan sysselsättning, då både 

hälsan och den sociala situationen är beroende av att man har en sysselsättning. Genom att arbeta 

blir man delaktig i samhället och genom det sociala företagandet vidgas möjligheterna för många 

av dem som befinner sig utanför arbetsmarknaden.74 Relaterat till Deans maktdimensioner 

handlar samhällelig delaktighet genom arbete om vad vi vill styra hos oss själva – den ontologiska 

maktdimensionen.75 I det följande visas hur olika praktiker möjliggör och reglerar delaktigheten 

genom socialt företagande.

Utanförskapet

En stor del av delaktigheten i samhället kommer alltså ur att ha ett arbete. Med detta följer att om 

man inte är i arbete är man utanför både arbetsmarknaden och samhället i stort, vilket NTG 

illustrerar med en bild föreställande ”utanförskapets trappa”.

                                               
71 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-26 (2011-04-22)
72 Rose, s. 81ff
73 Laurelii, s. 6
74 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu (2011-04-21)
75 Dean (1994), s. 199
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Bilden är talande på många olika sätt. Den visar en hierarki, där hemlösa och utslagna befinner sig 

längst ner och de som står till arbetsmarknadens förfogande eller arbetar inom sociala företag står 

på toppen. Streckgubben står heller inte helt upprätt och rakryggat förrän längst upp på trappan. 

Det hierarkiska förhållandet beror av de olika avstånden till arbetsmarknaden, men har också en 

moralisk dimension. På de olika stegen finns streckgubbar som trots att de står utanför 

arbetsmarknaden ändå har någon form av försörjning, genom välfärdssystemens olika bidrag. 

Utanförskapet handlar därmed inte om fattigdom eller försörjningssituation, utan om en social 

situation. Palmås menar att fattigdomsbegreppet har övergetts och ersatts av begreppet social 

utslagning.76 Rose lyfter fram en moralisk aspekt i relationen till socialförsäkringarna och definierar 

medborgarens roll till att vara mindre som bidragande till försäkringarna och större som att 

kvalificera sig som mottagare av dem.77 Detta avspeglas också i Stephen Gibsons tidigare nämnda 

undersökning av diskurser i relation till arbetslöshet, där det passiva mottagandet av 

välfärdsbidrag betraktas som moraliskt förkastligt.78 Utanförskapet handlar då inte om den egna 

försörjningen eller ekonomiska situationen, utan om att förtjäna sin samhälleliga delaktighet och 

förbättra sin sociala situation genom att vara produktiv och aktiv. Det kräver också att man först 

har definierats som utanför för att sedan kunna bli innanför, det vill säga delaktig.

Höjden på trappstegen i utanförskapets trappa medför att även på det näst högsta trappsteget 

finns ett stort avstånd till det sista steget, vilket betonar att man där ändå befinner sig långt från 

arbetsmarknaden och den moraliska toppen. På det sista steget delar arbete i socialt företag och att 

stå till arbetsmarknadens förfogande på utrymmet och är avskiljda från steget nedanför där man delvis 

är i arbete. Detta förmedlar bilden av att man i de sociala företagen inte bara arbetar delvis, trots 

                                               
76 Palmås, s. 82
77 Rose, s. 64
78 Gibson, s. 394
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att det i många fall förekommer deltidsarbete inom de sociala arbetskooperativen. Trots detta står 

man ändå högre i hierarkin, vilket kan relateras till den moraliska vinsten i att inte vara passiv utan 

aktiv mottagare av välfärd. Gibson redogör i sin undersökning av diskurser i relation till 

arbetslöshet för exempel där inläggsförfattarna föreslår prestationskriterier för mottagandet av 

bidrag.79 På organisationernas hemsidor framhåller man problemet med personer som står 

utanför arbetsmarknaden och ”lever på passiva bidrag”, även om det bara är NTG-sidan som 

använder bilden av utanförskapstrappan.80 I vittnesmålen framgår också skillnaden mellan att vara 

passiv mottagare och aktivt bidragande:

Min identitet har förändrats. Jag är en samhällsmedborgare. Jag betalar skatt. Samtidigt har jag 
förmånen att hjälpa andra kvinnor att gå samma väg.81

Det förekommer att kooperatörer får anställning och verksamheten på egen hand kan stå för 

lönekostnaderna, men i många fall har kooperatörer och deltagare fortsatta bidrag inom 

försäkringssystemen. Arbetet medför dock att de inte längre är passiva, utan aktiva mottagare av 

bidragen och bidrar till välfärden i sin verksamhet genom att hjälpa andra. Det blir en moralisk 

förtjänst i att gå till jobbet och att vara deltagare eller kooperatör och företagare, trots att den 

egna försörjningen fortfarande kommer ur bidragssystemen. I det ovanstående citatet förtydligas 

också utanförskapet genom att markera det innanförskap vilket någon som är aktiv, betalar skatt 

och hjälper andra har.

Värt att notera när det gäller utanförskapets trappa är också att det efter arbete i sociala företag 

och att stå till arbetsmarknadens förfogande inte finns några fler steg att ta, vilket illustrerar att 

detta är utanförskapets sista steg. Efter trappans slut i toppen finns den ordinarie 

arbetsmarknaden, vilken trots mångfald och heterogenitet här ändå framhålls som norm i relation 

till det avvikande utanförskapet. Trappan illustrerar att ju närmare toppen av trappan och ett liv 

som utgörs av arbete, desto mindre blir individens utanförskap. I relation till styrningsmentalitet, 

blir den aktiva streckgubben som strävar uppåt i den moraliskt anknutna hierarkin också en 

illustration av Deans ontologiska maktaspekt.82 Styrningen handlar här om ett aktivt strävande 

subjekt som eftersträvar en social och moralisk vinst. 

Utanförskapet definieras ytterligare av organisationerna, genom att beskriva arbetsmarknaden 

som hård och beskriva sociala arbetskooperativ som en lösning för dem som står ”långt från” 

eller ”blev över” på arbetsmarknaden.83 I broschyren Början på något nytt, vilken publiceras på flera 

av hemsidorna finns följande formulering:

                                               
79 Gibson, s. 400ff
80 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ (2011-05-07)
81 Se exempelvis broschyren “Början på något nytt” eller http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/(2011-

04-21)
82 Dean (1994), s. 199
83 http://coompanion.se/sociala_kooperativ/(2011-04-15)
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Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb 
utveckling. Många människor får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många 
riskerar att slås ut.84

Eftersom broschyren publiceras på flera av hemsidorna, medför intertextualiteten att citatet blir 

en del av organisationernas gemensamma konstruktion av vad som är sant. I citatet förtydligas 

gränsen för utanförskapet relaterat till arbetsmarknaden. Citatet beskriver också att de som 

befinner sig i utanförskap är ”många”. Det är en otydlig definition som omfattar just ”många”. I 

utanförskapets trappa finns en del definitioner av och benämningar på dem som befinner sig i 

utanförskap; utslagen, förtidspensionär, långtidsarbetslös, och så vidare. På hemsidorna finns 

ytterligare definitioner. En förekommande term är arbetshinder, vilken ger intrycket av att någon 

egenskap utgör ett hinder för att ha ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.85 Hinder kan 

utgöras av funktionshinder, men utökas också till att omfatta mer: 

Orsakerna till utanförskapet varierar. Ett funktionshinder som innebär att arbetsplatsen och 
uppgifterna måste anpassas kan vara ett praktiskt hinder. Men ofta handlar det om okunskap 
och rädsla för vad det innebär att anställa och arbeta tillsammans med människor med till 
exempel psykiska funktionshinder eller bristande kunskaper i svenska språket. För andra har en 
lång sjukskrivning eller oturen att bli arbetslös i fel yrke eller på fel ort skurit av kontakten med 
arbetsmarknaden.86

I ovanstående citat utvecklas de sammanfattande definitionerna från utanförskapstrappan något 

ytterligare, men på de olika hemsidorna förekommer också uppräkningar av vilka kategorier av 

människor som berörs av utanförskapet och arbetshindren. Mer utförliga uppräkningar anger 

människor med fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder, som har suttit i fängelse, som har lämnat sitt 

missbruk, är långtidssjuka, är eller nyss var långtidsarbetslösa, inte har fått chans till kompetensutveckling eller 

inte har arbetslivserfarenhet.87 Alla dessa definitioner visar vilka som omfattas av ett utanförskap och 

det handlar ofta om hinder som konstrueras socialt, snarare än rent praktiska hinder.

Definitionerna visar att de grupper av människor som beskrivs i utanförskapets trappa kan ha 

skilda orsaker till utanförskapet, såsom missbruk, kriminalitet eller funktionshinder. Detta medför 

att de också kan ha olika förutsättningar i relation till den ordinarie arbetsmarknaden. De skiljda 

förutsättningarna har betydelse för de sociala arbetskooperativens initierande och utformning, 

vilket jag beskriver lite längre fram i denna framställning.

Staten och den tredje sektorn

Dean menar att statlig styrning av nyliberala samhällen inte kan ske med förutsättningen att det 

finns en uppdelning mellan stat och samhälle, offentligt och privat, vilket medför ett 

överbryggande mellan de gamla uppdelningarna och att de ersätts med marknadens värderingar 

                                               
84 Broschyr ”Början på något nytt”
85 http://www.skoopi.coop/ Under fliken ”Om Skoopi” (2011-04-07)
86 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ Under fliken ”Beskrivning” (2011-04-07)
87 Från http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ och http://coompanion.se/liten_sprakskola.aspx (2011-

04-07)
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och strukturer.88 De organisationer som står bakom hemsidorna i min undersökning är alla 

sammanslutningar av intressenter som berörs av det sociala företagandet på olika sätt. 

Coompanion anger att de består av medlemmar och ägare från ”både små och stora kooperativa 

företag, kommuner, studieförbund, forskare och andra som intresserar sig för det kooperativa företagandet.”89

NTG kopplar samman Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och EU-kommissionens Equal-

initiativ.90 Sofisam är ett samarbete mellan Tillväxtverket, ett antal statliga myndigheter, Skoopi, 

samt Sveriges kommuner och landsting.91 Skoopi är i sin tur en sammanslutning av sociala 

arbetskooperativ.92 Organisationerna har därmed tagit fasta på och utvecklats ur det faktum att 

det sociala företagandet anknyter till flera olika samhällspolitiska områden och genom att 

samarbeta över de institutionella gränserna blir organisationerna de som har den professionella 

digniteten i denna ännu vagt reglerade gråzon.93 Samhällets organisation är inte riktigt anpassad 

till de sociala företagens utformning och behöver justeras för att göra det sociala företagandet 

möjligt. Myndigheternas och organisationernas möjliggörande blir också ett utslag av Reichs neo-

sociala liberalism där arbetsmarknadens missgynnade stimuleras till att själva aktivt stärka sin 

position istället för att vara beroende av Välfärdsstaten.94 Behovet av förändring formuleras på 

detta sätt i följande citat från NTG:

Projektets övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för diskriminerade grupper att 
etablera sig på arbetsmarknaden genom socialt företagande. För att nå dit vill vi åstadkomma 
förändringar i främst närings- och arbetsmarknadspolitiken men också på integrations-, social-
och skattepolitikens områden.95

I citatet framträder också att flera olika politiska områden och deras tillhörande institutioner 

berörs och behöver justeras för att bereda plats för det sociala företagandet. För att bereda det 

sociala företagandet utrymme i samhället, krävs alltså förändringar inom ett flertal områden. De 

olika politiska områden som berörs av de sociala företagen har avgränsningar som behöver lösas 

upp om det hela ska fungera. Genom förbättrade förutsättningar för sociala företag anses därmed 

möjligheten för olika grupper att etablera sig på arbetsmarknaden öka. Formuleringen ”etablera 

sig” antyder att det hela är ett subjektivt projekt som ska stimuleras. 

Hundra procent

Den egna arbetsförmågan ställs i texterna i relation till de måtten för arbetskapacitet som 

existerar inom socialförsäkringssystemet och i samhället i stort.

                                               
88 Dean (1999), s. 171
89 http://coompanion.se/organisation.aspx (2011-04-21)
90 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ Under fliken ”Om projektet” (2011-04-20)
91 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-46 (2011-04-20)
92 http://www.skoopi.coop/ Definitionen finns under fliken ”Om Skoopi” (2011-04-21)
93 Palmås, s. 100ff
94 Reich, s. 200
95 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ Under fliken ”Om projektet” (2011-04-20)
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Eftersom de arbetsintegrerande sociala företagen utgår från olika personers behov och 
förutsättningar skapas även arbetsuppgifter för dem som behöver mycket lång tid på sig för att 
utföra en uppgift. Även den som inte orkar eller klarar av att arbeta mer än några timmar i 
veckan kan ha en arbetsplats att gå till.96

De sociala företagen utmanar de diskursiva tids- och kapacitetsmått som regelmässigt används 

när det gäller arbete och arbetsförmåga. Laurelii har ställt upp ett flertal problem som 

myndigheternas mått på arbetskapacitet medför, där de undre gränserna exempelvis handlar om 

att kunna arbeta 17 eller 20 timmar i veckan.97 De projekt som genomförs och de kooperativ som 

startas kräver ofta samarbete över myndighetsgränser, arbetshinder hör inte hemma i ett specifikt 

politiskt område. Att göra socialt företagande möjligt innebär att definitioner av arbetsförmåga 

eller arbetsoförmåga omprövas för att arbetshindrade ska kunna ha en meningsfull sysselsättning 

som är anpassad till individuell kapacitet. Något som i många fall framhålls är att deltagare och 

kooperatörer arbetar ”100 procent av den egna förmågan”.98

Många kan och vill inget hellre än att arbeta! Anpassas arbetsförhållanden och uppgifter till 
individens förutsättningar kan alla arbeta. Det borde vara en rättighet – att få jobba 100 % av 
sin förmåga!99

Citatet beskriver hur det finns aktiva, kunniga och produktiva medborgare som inte bör hindras 

från att använda de förmågor de har till 100 procent. Uttrycket utmanar också den socialt 

konstruerade förutsättningen att arbete till 100 procent automatiskt innebär en arbetsvecka om 40 

timmar (eller mer), vilken också ligger till grund för olika myndigheters procent- och 

sifferbaserade gränsdragningar. Man betonar att den egna förmågan inte alltid passar in i en vanlig 

anställning, där det förutsätts att arbetsinsatsen fördelas någorlunda lika över arbetsdagen och 

arbetsveckan.100Här utmanas diskurserna om arbete, arbetstid och arbetskapacitet. Vi tar för givet 

att ett arbete innebär att en viss jämnt fördelad del av en dag, en vecka eller en månad ägnas åt 

arbetsuppgifterna, lagstiftning och arbetsscheman rutar in arbetet. Inom de sociala företagen ska 

det däremot finnas möjligheter att arbeta efter bästa förmåga, vilket också kan innebära någon 

timme ena dagen, 8 timmar nästa dag, kanske 3 timmar den tredje dagen och nästa dag inte alls. 

Och vad säger egentligen de antal timmar man befinner sig på en arbetsplats om hur stor del av 

arbetsuppgifterna som hinner genomföras? Laurelii visar på problematiken när en person kan 

vara i arbete i 8 timmar, men kanske bara har en 20-procentig arbetskapacitet, vilket också väcker 

frågor kring exempelvis försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan.101 Är det den tid som 

man befinner sig på arbetsplatsen, eller den arbetskapacitet man har som ska ligga till grund för 

bedömning av arbetsförmågan? Och hur fasta är egentligen tider och utförandenivåer på den 

fasta arbetsmarknaden? Det kan säkerligen variera, men i och med att det sociala företagandet 
                                               
96 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-40 (2011-04-07)
97 Laurelii Eva. Sociala arbetskooperativ. Funktionshindrades möjligheter till arbete genom sociala arbetskooperativ. Strukturella 

förutsättningar i Sverige, Storbritannien och Italien.  Rapport. Arbetslivsinstitutet (2002), s. 77
98 Se exempelvis Informationsblad, Skoopi, ”Fakta om socialt företagande”, s. 3 
99 Broschyr ”Början på något nytt”
100 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-61(2011-04-21)
101 Laurelii, s. 77ff



19

lyfter fram hur de arbetshindrades möjligheter ökar om arbetet och dess omfattning anpassas, 

stärks också diskurserna om arbetstid och arbetskapacitet inom den ordinarie arbetsmarknaden.

När det gäller lagstiftning och olika myndigheters arbete kan det sociala företagandet innebära att 

procentsatser och avgränsningar kan behöva omprövas för att passa dessa verksamheter.102 I 

regeringens Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag framgår att även de vill skapa utrymme 

för de sociala företagen genom anpassning och flexibilitet bland berörda myndigheter:

Regeringen verkar för ökad valfrihet, flexibilitet och lokalt anpassade lösningar och vill i 
framtiden se en betydligt större mångfald av utförare av tjänster inom det sociala området. 
Detta bidrar till att öka valfriheten för den enskilde. 103

Med hjälp av flexibla och anpassade möjligheter framstår det som om valmöjligheterna utökas för 

de arbetshindrade. Men vad väljer man egentligen mellan? För de arbetshindrade tycks den 

ordinarie arbetsmarknaden vara stängd och därmed ingen tänkbar möjlighet. Det kan inte heller 

sägas att orsaken till arbetshindret, exempelvis sjukdom, arbetslöshet eller att arbetsmarknaden är 

svårtillgänglig på grund av en lång sjukskrivning eller etnicitet, har så mycket med val att göra. 

Valet står då mellan att utföra en aktivitet inom någon form av socialt företag, med moralisk och 

social acceptans, eller leva i passivitet och ett moraliskt, socialt utanförskap. Valfriheten blir då en 

villkorad sådan.104 Det fria valet kan endast utföras mellan ett antal givna, rätta möjligheter och 

väljer man utanför dessa blir sanktioner följden, exempelvis utanförskapet när det gäller socialt 

företagande. 

Av oss för oss

Genom gränsöverskridande samarbeten genomgår också de berörda myndigheterna och 

instanserna en viss självreglering, så att socialt företagande får utrymme att agera i samhället. Som 

tidigare nämnts hör det sociala företagandet hemma i en gråzon mellan tre olika samhälleliga 

sektorer. Företagandet medför en förankring i den privata sektorn, medan deltagarnas välfärd och 

myndigheternas möjliggörande berör den offentliga sektorn. Den sista sektorn som berörs kallas 

den tredje sektorn och består av föreningar och frivilligorganisationer. 

Dean menar att en av orsakerna till att möjligheterna till statlig styrning i demokratiska liberala 

och kapitalistiska samhällen minskat, är svårigheten att bemöta mångfalden av särintressen hos 

medborgarna.105 Bland de sociala arbetskooperativen kommer särintressena fram och den grövre 

indelning som visas i ”utanförskapets trappa” blir ytterligare uppdelad i de aktuella 

verksamheterna. Många av de sociala arbetskooperativen har ett ursprung i intresseföreningar 

med specifika målgrupper och bland exemplen finns många kooperativ som både har startats av 

och sysselsätter människor inom den egna gruppen. Hos organisationerna framställs att det är de 

                                               
102 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu Under fliken ”Om projektet” (2011-04-07)
103 Regeringsbeslut ”Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag” N2010/1894/ENT. 2010-04-22
104 Rose, s. 4
105 Dean (2007), s. 44ff
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som ingår i en grupp också är de som har bäst kännedom om hur situationen ser ut för den egna 

gruppen:

(De) som startar arbetsintegrerande sociala företag […] kan vara en förälder som ser 
svårigheterna för sin son eller dotter som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan få ett 
meningsfullt arbete. Det kan vara före detta kriminella som vet hur svårt det är att starta ett 
nytt liv och få en anställning efter en fängelsevistelse.106

I citatet framträder vikten av uppdelningen, då det är de arbetshindrade eller deras närstående 

själva som vet vad respektive positioner i relation till arbetsmarknaden innebär. Ett tidigare citat 

uttryckte att det också handlar om att hjälpa andra i samma situation. I de flesta fall är 

kooperativen bildade av funktionshindrade för funktionshindrade, av tidigare missbrukare för 

tidigare missbrukare, av personer med psykisk ohälsa för personer med psykisk ohälsa, eller andra 

förutsättningar som sammanfattningsvis kan uttryckas av oss för oss. Tanken att hos de sociala 

företagen hitta skräddarsydda lösningar för olika grupper utgör en grund för denna uppdelning.107

Att det finns andra som haft en liknande position och lyckats ta sig ur den, gör att det finns 

förebilder att vägledas av.108 Här får det så kallade utanförskapet en mer subjektiv indelning, där 

en viss grupps erfarenheter anses vara av vikt för verksamheten, medan andra gruppers 

erfarenheter utesluts. Att ha någon form av arbetshinder blir då inte avgörande, utan det här på 

vilket sätt man är arbetshindrad som blir centralt. En fysiskt funktionshindrads erfarenheter av 

sin situation kan alltså exempelvis inte överföras så att det hjälper en före detta missbrukare med 

den sysselsättningsrelaterade normaliseringsprocessen. Däremot kan sociala företag ha 

verksamhet där psykiskt och fysiskt funktionshindrade eller före detta kriminella och missbrukare 

samarbetar. Indelning efter liknande problem eller intressen får då betydelse för självregleringen 

och förutsätter en viss gemenskap och utesluter en annan. Inom kooperativen i Vägen Ut!-

projektet, vilka har en verksamhet av och för tidigare kriminella och missbrukare, övervakar man 

varandras drogfrihet och reglerar varandras ”kåkmentalitet”.109 Insikter, kännedom om och 

erfarenhet av tillkortakommanden och förtjänster inom den egna gruppen medför att 

övervakningen av sin egen och de omgivandes väg mot normalitet och delaktighet blir en aktivitet 

inom kooperativet och en styrningspraktik. Organisationerna visar på sina hemsidor hur de för 

medarbetarna anpassade förutsättningarna medför att de därmed blir mer motiverade att gå till 

jobbet även om man för dagen inte kan arbeta fullt ut, vilket illustreras i vittnesmål:

Det är bra när man mår skit en dag att ändå kunna gå hit. Här finns det folk som förstår. 
Kommer man hit så mår man mycket bättre. Det finns andra och annat omkring en som gör 
att man inte fastnar i tankarna.110

                                               
106 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-37 (2011-04-29)
107 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-41 (2011-04-29)
108 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-89 (2011-04-29)
109 Hedin Ulla-Carin, Herlitz Urban, Kuosmanen Jari. Rapport "Exitprocesser och empowerment" (Norrköping 

2006), s. 43
110 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-35 (2011-04-21)
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Genom att vara bland sina likar, vilka har förståelse för den egna situationen, stimuleras individen 

till aktivitet och deltar i verksamheten. Samhörigheten inom de sociala arbetskooperativen 

framgår i många exempel och vittnesmål på organisationernas hemsidor. Mer eller mindre 

uttryckt är det också underförstått att samhörigheten och förståelsen inte på samma sätt kan 

finnas utanför den egna gruppen, eller på den ordinarie arbetsmarknaden. De blir då en fråga om 

lämplig kompetens inom verksamheterna:

De sociala företagen driver affärsverksamhet med medarbetarna och deras förutsättningar i 
centrum. Några exempel är Vägen Ut- kooperativen och Basta arbetskooperativ som driver 
boende, arbetsträning och produktion för och med personer som ska slussas tillbaka till 
samhället efter fängelsevistelser eller mångårigt missbruk. Medlemmarna och medarbetarna har 
själva liknande erfarenheter och kan därför erbjuda en unik kompetens.111

Här blir det självupplevda en unik kompetens och ett redskap i normaliseringsprocessen, både för 

kontroll och som vägledande exempel. Den egna gruppens förståelse, förebilder och unika 

kompetens är i många fall en av förutsättningarna för de sociala arbetskooperativen. De blir 

samtidigt en förutsättning för kontroll och självreglering inom verksamheterna och därmed en del 

av Deans asketiska maktdimension, vilken avser hur vi går till väga för att reglera och styra oss 

själva.112

Tanken att personer inom samma grupp delar utanförskap, behov, insikter och förståelse har 

också betydelse för en av det sociala företagandets grundförutsättningar, hjälp till självhjälp.113 I 

viss mån finns det, som synes ovan, en viss sammanslagning mellan relaterade grupper, 

exempelvis kombineras ibland missbruk och kriminalitet, eller fysiska och psykiska 

funktionshinder. Dock finns ändå en åtskillnad mellan dessa grupper, vars relation till samhället 

och möjligheter till delaktighet i det, skiljer sig åt utifrån deras respektive orsak till utanförskapet. 

Samtidigt som de som omfattas av utanförskapet organiseras i homogena, segregerade grupper i 

de olika kooperativen, ska de ändå på olika sätt också individuellt utvecklas genom sitt deltagande 

och företagande. Indelningen efter särintressen blir en tillfällig plattform där de individuella 

självregleringsprojekten sker framåtriktat och aktivitet och företagande är centrala praktiker. 

Aktiviteterna och praktikerna

John Stuart Mill menar att det skydd som ett samhälle erbjuder också ska vedergällas av 

individen, genom att göra sin andel av offer för samhällets bästa.114 Denna uppfattning relaterar 

Palmås även till socialt företagande.115 Medborgare ska aktivt bidra till sitt och andras väl, istället 

för att passivt ta emot välfärd från samhället, i en form av mutualism.116 I de sociala 

arbetskooperativen skapar man sin egen sysselsättning och även om man fortfarande försörjs på 

                                               
111 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ Under fliken “Beskrivning” (2011-04-07)
112 Dean (1994), s. 199
113 Palmås, s. 82
114 Mill John Stuart, Om friheten, s. 83
115 Palmås, s. 82
116 Ibid, s. 82
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något sätt av socialförsäkringen, så är man ändå en aktiv mottagare av välfärd. Samtidigt som 

medarbetare hjälper sig själva, hjälper de i många fall också varandra och bidrar då samtidigt till 

välfärden. Att komma ur utanförskapet blir ett subjektivt projekt för individen och den egna 

gruppen och att anstränga sig istället för att vara passiv medför sociala vinster. Illustrationen av 

”utanförskapets trappa” visar hur streckgubben kämpar uppför de olika trappstegen och 

dessutom lyckas stå mer upprätt ju högre upp i trappan han kommer.117 I ett vittnesmål, vars citat 

förekommer på flera av hemsidorna uttrycker en kooperatör:

Har man en gång fastnat på det lägsta trappsteget, är det fruktansvärt svårt att komma upp till 
nästa, men när det steget är taget öppnar sig alla möjligheter.118

Även här används trappa som en metafor och skapar bilden av att det förekommer någon form 

av hierarki och en arbetsam strävan uppåt. Det som verkligen anstränger sig belönas alltså med 

möjligheter, vilket motsatt innebär att den som inte anstränger sig blir kvar på de lägre 

trappstegen. Både Reich och Fejes påtalar vikten av enskilda medborgares aktivitet när det gäller 

att aktivt påverka sin situation i relation till och inom arbetsmarknaden.119 För att relatera till 

Deans maktdimensioner hamnar aktiviteten att åtgärda sin egen sociala position, sitt värde och 

sin kraft i de sociala arbetskooperativen i den deontologiska dimensionen.120 Detta sker enligt 

materialet genom ett antal praktiker, vilka presenteras i detta avsnitt.

Eldsjälar och entreprenörer  

I det representativa talet beskrivs problematiken med sysselsättningsrelaterat utanförskap och den 

aktiva och produktiva lösningen genom socialt företagande. Utanförskapets trappa, vilken 

beskrivits i det föregående, illustrerar aktivitet och ansträngning. Den framåtlutande, 

uppåtsträvande streckgubben visar att denna ansträngning ligger hos streckgubben själv och 

därmed är ett subjektivt projekt. Här finner vi den aktiva medborgaren som själv tar ansvar och 

kämpar för att åtgärda sin situation i enlighet med det liberala samhällets förutsättningar.121 I 

vittnesmålen illustreras vikten av aktivitet ytterligare genom att visa hur detta tar sig uttryck i de 

olika verksamheterna. Där visas hur aktiviteten sker och ger vägledning om hur det bör och ska 

se ut.

I texterna framhålls ofta eldsjälarna och de sociala entreprenörerna som avgörande för de sociala 

arbetskooperativens start och utveckling.122 Det gäller framför allt de arbetshindrade personer 

som skapar och arbetar i ett visst socialt arbetskooperativ, men också de personer inom den 

offentliga sektorn som lägger ner jobb på att få kooperativen att fungera genom att vara flexibla i 

                                               
117 Se figur på s. 14 i detta arbete.
118 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu Under fliken ”Empowerment” (2011-04-21)
119 Se sidan 10 i detta arbete.
120 Dean (1994), s. 199
121 Reich, s. 200
122 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-37 (2011-05-02)
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sin yrkesroll och hitta flexibla, administrativa lösningar.123 Bland de intresseorganisationer som 

initierar sociala arbetskooperativ finns också eldsjälar, liksom bland tidigare anställda inom 

offentlig sektor som engagerar sig i starten av sociala arbetskooperativ när reformer ändrar 

förutsättningarna för en viss grupp.124 Personer som genom sin erfarenhet, profession eller 

relation står nära arbetshindrade individer är de som blir eldsjälar och sociala entreprenörer, som 

ställer frågan om hur problemen med arbetshindren kan lösas. Det sociala arbetskooperativet 

Bryggan är ett exempel på hur ett socialt företag kan uppstå i relation till en reform och hur 

eldsjälarna som startar upp verksamheten kommer från den offentliga sektorn:

Bryggan har sin grund i "Psykädel" och senare psykiatrireformen 1995. Thor Karlsson arbetade
på socioterapin inom landstinget med människor som hade psykisk funktionsnedsättning. De 
stora mentalsjukhusen skulle avvecklas och människorna skrivas ut. Men skrivas ut till vad då?

Det behövdes en öppen verksamhet i samhället som inte var en vårdinstitution. Personalen 
ville grunda en verksamhet utifrån de f d patienternas situation. Thor och hans kollegor ställde 
frågan vad de kunde och vad de ville göra.125

Eldsjälarna har här en inblick i vilka problem reformen medför och ställer frågor om hur man vill 

och kan hitta en lösning på de drabbades nivå. Eldsjälar återfinns också i olika intresseföreningar

och bland anhöriga till personer med olika arbetshinder, vilka också har insikter om hur 

arbetssituationen ter sig för respektive intressegrupp. Föreningen Mellanmålet är ett sådant fall:

Det var behovet som styrde, säger eldsjälen Brita Zetterman, när hon berättar hur föreningen 
MellanMålet kom till. Det fanns ingenting liknande så vi var tvungna att göra det själva. 

MellanMålet är en förening som kom igång med sin verksamhet 1996 och startades i 
Stockholm av människor med psykosproblematik och deras anhöriga. Här har man ett 
helhetstänkande och erbjuder därför unga nyinsjukna människor med psykisk 
funktionsnedsättning en möjlighet till rehabilitering med aktiviteter för arbete, fritid, hälsa och 
samhällsorientering.126

I både fallet med Bryggan och med MellanMålet, betonas att eldsjälarna sett behovet av en 

lösning, inte funnit någon lösning som passat och därefter själva skapat en egen lösning. 

Eftersom de sociala arbetskooperativen inte bara omfattar vanliga anställningsförhållanden utan 

också hör hemma i företagande och ideella föreningar, finns det inte samma reglering när det 

gäller arbetstid. Entreprenörskap och engagemang som ledord kan driva på och medföra att ett 

stort arbete läggs ner på verksamheten för att få upprättelse och visa vad man kan. Behovet av att 

på olika sätt vara driftig entreprenör är något som framställs både i det representativa talet och i 

vittnesmålen. På Coompanions hemsida under rubriken ”Vi gjorde det!” (som för övrigt placerats 

under fliken ”inspirerande exempel”), vars retorik verkligen betonar aktivitet, kan man läsa 

följande beskrivning av arbetskooperativet Solakoop:

                                               
123 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-37 (2011-05-02)
124 När det gäller psykiska funktionshinder och psykisk ohälsa, hänvisas ofta till psykiatrireformen. Se exempelvis 

Laurelii, s. 19
125 http://www.sofisam.se/?id=127-77 (2011-05-02)
126 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-86 (2011-04-21)
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”[…]här har människor med arbetshinder av olika slag tagit arbetsmarknaden i egna händer, 
kopierat en framgångsrik affärsidé från Italien och skaffat jobb åt sig själva”127

Citatet signalerar att entreprenörer som skapar sina egna jobb är att föredra. Maarten Simons och 

Jan Masschelein, lektor, respektive professor inom utbildningsvetenskap, menar att 

entreprenörskap är en självreglering som idag förespråkas och stimuleras.128 Det handlar om en 

kreativ och uppfinningsrik inställning där man ser möjligheter i en konkurrensmässig tillvaro, där 

risk blir något som stimulerar, snarare än något som bör undvikas. Medborgare förutsätts 

betrakta sig själva som aktiva agenter inom ett område och som att de har särskilda behov som de 

kan tillfredsställa genom kreativ produktion.129 Det är därmed upp till var och en att lösa 

problemen. I citatet ovan beskrivs hur de arbetshindrade har tagit arbetsmarknaden i egna 

händer. Fungerar inte den ordinarie arbetsmarknaden, får man helt enkelt skapa en egen 

arbetsmarknad. Genom socialt företagande stimuleras arbetshindrade till att hitta egna lösningar 

på sitt samhälleliga utanförskap. ”Eldsjälar” är de som tar tag och gör någonting, utan att passivt 

vänta på att få hjälp. Som entreprenörer skapar de, driver på och genomför det sociala 

företagandet, istället för att vänta på att myndigheter och välfärd ska finna och genomföra 

lösningar. Det medför att om arbetsmarknaden inte är tillgänglig är företagandet, med de risker 

detta innebär, och entreprenörskap de enda lösningarna. Får man inget arbete på grund av 

arbetshinder, får man skapa sin egen sysselsättning:

I de sociala företagen skapar människor som står långt från arbetsmarknaden sina egna jobb. 
Tillsammans. Det handlar om företag vars medarbetare under lång tid - kanske aldrig - haft ett 
arbete att gå till. Om dem som ’blev över’ på arbetsmarknaden - men som idag är stolta 
företagare och medarbetare i en ny och växande sektor. Om människor som tillsammans 
skapar nya chanser, nya företag, nya liv och ny identitet.130

Citatet visar att det inte bara handlar om att skapa sina egna jobb, utan en vilja att förändra hela 

sin situation. Förutom sysselsättning ger det sociala företagandet möjlighet till ett nytt liv och en 

ny identitet och när detta uttrycks får man också en fingervisning om att det liv som man lever 

och den identitet man har innan man aktivt skapar nya chanser och nya företag inte är önskvärda. 

Att vara funktionshindrad eller på annat sätt arbetshindrad kan därmed bara accepteras så länge 

det inte medför improduktivitet, brist på kompetens eller passivitet. Simons och Masschelein

menar att entreprenörskap har en etisk dimension, som avser självreglering eller utövandet av den 

frihet som antyder formandet av en viss subjektivitet.131 Entreprenörer och eldsjälar framstår i 

texterna som aktiva, självgående medborgare, vilka vill och kan påverka sin situation själva bara 

de får möjlighet till det. Genom att hinder elimineras finns det inga ursäkter för att vara passiv 

och utanför. Frågan är vilka detta entreprenörskap gäller? De arbetshindrade sägs stå långt från 

                                               
127 http://coompanion.se/vi_gjorde_det090929.aspx (2011-04-07)
128 Simons Maarten & Masschelein Jan. “The governmentalization of learning and the assemblage of a learning 

apparatus.” i Educational Theory. (2008), s. 406
129 Simons & Masschelein, s. 406ff
130 http://coompanion.se/sociala_kooperativ/ (2011-04-07)
131 Simons & Masschelein, s. 408
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arbetsmarknaden, men vilket avstånd talar man om egentligen? Hur långt är ”långt”? Om 

arbetshindrade personer ska ta tag i sin egen situation, vara entreprenörer och skapa sina egna 

sysselsättningar, kan man ställa frågan om huruvida detta gäller alla som någon gång blir utan 

arbete och inte snabbt nog lyckas hitta ett nytt?

Egenmakt

Det har i det föregående konstaterats att hjälp till självhjälp är ett viktigt inslag i det sociala 

företagandet. Det förs också fram av Reich i relation till det liberala samhället i stort.132 Hjälp till 

självhjälp uttrycks på organisationernas hemsidor under ledord som delaktighet, demokrati, 

empowerment och egenmakt.133 Egenmakt utgör ibland en översättning och tolkning av engelskans 

”empowerment”, men ger också uttryck för den individuella, egna makten.134

I de sociala arbetskooperativen har man förståelse för varandras situation, men man driver 

samtidigt ett företag tillsammans. Företagandet och arbetshindren förenar kooperatörer och 

deltagare till ett ”vi” och man representerar både den egna gruppen och företaget. Stefan 

Sävenstedt och Maria Sundberg gör i sin rapport Delaktighet i arbetet en jämförelse mellan en 

kommunal verksamhet för psykiskt funktionshindrade och Kooperativ Valborg.135 De fann att 

den kommunala verksamheten präglades av en ”vi-dom-relation” mellan deltagare och 

handledare och ansvariga, medan kooperativet hade en ”du-jag-relation”.136 ”Vi-dom-relationen” 

beskrivs som en relation där ledare och deltagare är fjärmade från varandra när det gäller 

inflytande, ansvar och uppgifter. I ”du-jag-relationen” ligger inflytandet över, uppgifterna inom 

och ansvaret för kooperativet hos alla inblandade. 

Kooperativens förutsättningar skapar utrymme för självreglering, företaget är allas angelägenhet 

och kontroll och reglering sker subjektivt, hos individen själv och hos medarbetarna. Kooperatö-

rer, och i viss mån deltagare, blir i hög grad delaktiga i företaget, den affärsmässiga verksamheten 

och dess organisation. Delaktigheten och den demokratiska organisationen beskrivs leda till 

egenmakt, empowerment, hos de inblandade.137 Samtidigt som själva ordet egenmakt tycks be-

skriva individens makt över sitt eget autonoma jag, är förutsättningen för att kunna ta just denna 

makt att få möjlighet till det, att motiveras till det, att lära sig och att göras medveten om sina 

möjligheter. Enligt organisationerna får man detta genom de sociala arbetskooperativen, men 

samtidigt måste ju någon finnas där för att medvetandegöra, möjliggöra och motivera, vilket pa-

radoxalt nog medför att någon med formell makt behöver skapa ens egenmakt. Ali och Raza Mir, 

lektor, respektive doktor i organisationsvetenskap, betraktar empowerment som ett sätt för orga-

                                               
132 Reich, s. 14
133 Ledorden publiceras på många av hemsidorna och i många broschyrer. Se exempelvis broschyren "Socialt 

företagande – en väg till arbetsmarknaden"
134 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ Under fliken ”Empowerment” (2011-04-07)
135 Sävenstedt Stefan & Sundberg Maria. Rapport  ”Delaktighet i arbetet” (2005)
136 Sävenstedt & Sundberg. s. 18
137 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ Under fliken ”Empowerment” (2011-04-07)
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nisatoriskt ledarskap och som en styrningspraktik.138 Genom att ersätta eller komplettera autoritär 

ledning, the gaze, med skapandet av subjektivitet, the embrace, försvinner en del av det antagonis-

tiska förhållandet mellan ledning och arbetare.139 Med empowerment som styrningspraktik, sker 

kontroll och reglering inifrån och motstånd mot the embrace blir mer ett asocialt beteende än ett 

uppror mot ledningen.140 De sanktioner som skulle bli följden av motstånd när medbestämmande 

är ett stort inslag i verksamheten, exempelvis uteslutning från gruppen, påverkar individen på ett 

mer personligt och emotionellt plan än eventuella påföljder av motstånd mot beslut som tas av en 

ledning där man inte själv är delaktig. Återigen, liksom i fallet med utanförskap och delaktighet, 

blir det sociala samspelet det avgörande inom de sociala arbetskooperativen. I ett av vittnesmålen 

beskriver en av Basta arbetskooperativs medarbetare:

Man litar på mig här, jag har ansvar. Det är inte bara ett litet gäng som styr företaget, alla är fö-
retaget.141

Genom att ha andras förtroende och att ”vara företaget” upplever varje individ sig som del av ett 

sammanhang som medför att man axlar ett ansvar, samarbetar och representerar det sociala ar-

betskooperativet och den egna gruppen på ett fördelaktigt sätt. Delaktigheten och empowerment 

handlar just om upplevelsen av sin roll i företaget. Det som produceras och slutresultatet skulle 

kunna bli detsamma oavsett vem som styr företaget, men intrycket av eget inflytande och egen 

makt, det sociala inslaget i verksamheten är det centrala här. Den ordinarie arbetsmarknaden blir 

då en arena där egenmakt inte är möjlig, såsom det är inom sociala företag. Här kan man växa 

och utvecklas, inte bara som medarbetare och kooperatör, utan som individ. Bagnoli och Megali 

menar att de sociala effekterna i de sociala företagen bör mätas för att ge en tydligare bild än den 

ekonomiska redovisningen av verksamhetens nytta.142 I Skoopis Handbok i social redovisning för soci-

ala arbetskooperativ, anges delaktighet som något av vikt för att uppmärksamma och redovisa den 

sociala nyttan som verksamheten ger.143 Kooperativ Valborg beskriver i sitt sociala bokslut att de 

vid sidan av traditionell redovisning av ekonomisk tillväxt, även vill visa mänsklig tillväxt i verk-

samheten:

Vi vill visa vad kooperativet har betytt för medlemmarna och vilken nytta kooperativet har haft 
för den nära omgivningen och samhället i stort. Vi vill dessutom visa hur vi kan förbättra koo-
perativet och vad vi ska göra så att kooperativet kan utvecklas i samklang med medlemmarnas 
intressen och behov samt i samverkan med omgivningen. 144

Att visa och redovisa den mänskliga tillväxten utgår enligt Handbok i social redovisning för sociala ar-

betskooperativ från huvudprinciperna att alla ska delta, mötas och ge sitt perspektiv på verksamhe-

                                               
138 Mir Ali & Mir Raza. “Producing the Governable Employee. The Strategic Deployment of Workplace 

Empowerment.” Cultural Dynamics (2005), s. 54 och 67
139 Mir & Mir, s. 54
140 Mir & Mir, s. 67
141 Ur broschyren ”Början på något nytt”.
142 Bagnoli och Megali, s. 156
143 Norberg Urban, ”Handbok i social redovisning för sociala arbetskooperativ”, Skoopi (2007), s. 6ff
144 ”Rapport om social redovisning. Kooperativet Valborg. 2006-2007”, s. 4
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ten.145 Genom demokratisk organisation, delaktighet och medbestämmande från alla inblandade 

skapas upplevelsen av egenmakt och skapar empowerment, vilket i sin tur leder till självreglering 

hos inblandade subjekt. Entreprenörskap och egenmakt är fler exempel på praktiker för styrning 

som omfattas av Deans asketiska maktdimension.146 Ytterligare en huvudprincip som beskrivs i 

den nämnda handboken är viljan att lära.147 Lärandet nämns som en väg för individuell utveckling 

och en central praktik inom de sociala arbetskooperativen och detta beskrivs under kommande 

rubrik.

Kompetens, erfarenhet och kunskap

Simons och Masschelein anger en epistemologisk dimension hos entreprenörskapet, det vill säga 

att områdena för styrning kan ses betraktas och problematiseras genom närvaro eller frånvaro av 

entreprenörskap, genom investering i humankapital eller närvaron av ”viljan att lära”.148 Organisa-

tionerna publicerar broschyrer, handböcker och olika typer av informationsmaterial, vilket visar 

att det alltid finns mer att lära, både för de som är eller vill bli delaktiga i någon form av socialt 

företagande och för omgivningen. Även vittnesmålen lyfter fram kunskap som något centralt.

Fejes menar att föreställningen om en osäker framtid manar till flexibilitet, anpassning och 

ständigt lärande.149 Dessa egenskaper anses vara individuella och ansvaret för denna anpassning 

till att bli ett sådant subjekt ligger därmed på individen själv. Subjekt kan betraktas som 

huvudorganisatör när det gäller sitt eget öde och utbildning blir ett sätt att stärka subjekten att 

själva anpassa sina liv.150

I de sociala arbetskooperativen finns det lärande och utveckling på flera nivåer, vilka tar sig olika 

uttryck beroende på vilken grupp som verksamheten engagerar. Behovet av att kunna redovisa 

verksamhetens sociala effekter, medför att man inom kooperativen behöver lära sig metoder för 

att mäta och redovisa dessa.151 Kooperativens verksamheter skapar också ytterligare behov av 

lärande. Kooperatörer och deltagare lär sig och utvecklas exempelvis till att vara representativa 

personer som kan föra företagets talan inför andra och denna utveckling sker i samarbetet i koo-

perativet, som ett givet gemensamt intresse för verksamheten:

I mötet med en kund får man en ny identitet – som producent och delaktig i kooperativets 
verksamhet. Vi som jobbar i kooperativet var tidigare långtidssjukskrivna eller levde på social-

                                               
145 ”Handbok i social redovisning för sociala arbetskooperativ”, Skoopi (2007), s.7
146 Dean (1994), s.199
147 ”Handbok i social redovisning för sociala arbetskooperativ”, s. 7
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bidrag. Nu sitter vi ofta i möten med både socialtjänsten och kriminalvården. De lyssnar på 
oss, på grund av den erfarenhet vi har.152

Som representant för ett företag blir man alltså hörd och respekterad, medan man inte har någon 

sådan dignitet som bidragstagare. Företagares och entreprenörers status är givna i relation till 

mottagare av välfärd. Men det krävs också ett visst mått av kunskap för att denna status ska er-

hållas. Hedin (et. al.) menar att kooperatörer inom Vägen Ut!-projekten, genom möten och för-

handlingar med politiker och tjänstemän, fått insikter om hur samhället fungerar.153 Det av 

verksamheten framtvingade samarbetet med myndighetspersoner har förvandlat en tidigare anta-

gonism till en dialog, där erkännande och respekt från representanter för myndigheter har haft 

stor betydelse när det gäller kooperatörernas identitet och självbild.154  Att utvecklas och lära sig 

kommunikation och representation blir därmed en nödvändig självreglering i anslutning till koo-

perativens verksamhet och existensberättigande. Verksamheten i de sociala arbetskooperativen 

ställer också krav på kunskaper om de arbetsområden som omfattas av kooperativens verksam-

het, samt kunskaper gällande företagande och ekonomi. Lösningar på organisatoriska problem 

medför också att ytterligare kunskaper eftersträvas inom kooperativen.155 Varor och tjänster med 

kvalitet säljs i kooperativen till marknadsmässiga priser och kvalitetskravet medför att lärande och 

kunskap är nödvändigt.156 Trots att mycket av sociala arbetskooperativs verksamhet utgår från 

egna kunskaper och erfarenheter hos kooperatörer och deltagare, framträder behov av nya kun-

skaper som något viktigt i relation till kooperativets fortsatta existens, konkurrenskraft och legi-

timitet:

Kunskap är makt. När man lär sig något växer man och varje dag blir en utveckling. Kunskap 
hjälper en också att skaffa en ny identitet. Hos oss har alla fått ett lönearbete, en anställning i 
kooperativet och vi har gått flera utbildningar. Alla har gått en kooperatörsutbildning. Vår kas-
sör utbildar sig i ekonomi och bokföring, vilket hon aldrig har jobbat med förut. Några av oss 
har gått på datautbildning. Själv har jag börjat en utbildning som drog- och alkoholterapeut. 
För att bli mer professionella går vi dessutom ofta på föredrag och föreläsningar. Visst är det 
bra med egna erfarenheter, men det räcker inte!157

Det citerade vittnesmålet illustrerar en del av sociala arbetskooperativs individutvecklande funk-

tion genom lärande. Här återfinns också en tydlig koppling mellan kunskap och makt. De erfa-

renheter man exempelvis har fått av ett liv som kriminell eller missbrukare benämns ”unik kom-

petens” när det gäller att använda denna i sociala kooperativ med uppgift att sysselsätta och reha-

bilitera missbrukare och kriminella. Men den kompetensen är så pass unik att den inte anses ap-

plicerbar inom andra verksamheter och den är enligt ovanstående citat inte heller tillräcklig. Den 

egna situationen och företagets målgrupp och inriktning styr valet av vilken kunskap som bör 

inhämtas. Varje verksamhet befinner sig i sitt eget diskursiva sammanhang, vilket anger vilken 

                                               
152 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ Under fliken ”Empowerment” (2011-04-21)
153 Hedin, Herlitz & Kuosmanen, s. 84
154 Hedin, Herlitz & Kuosmanen, s. 119
155 Hedin, Herlitz & Kuosmanen, s. 55
156 http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/ Under fliken ”Beskrivning” (2011-04-07)
157 Se exempelvis broschyren ”Socialt företagande – en väg till arbetsmarknaden”
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kunskap som ska väljas och inte. I exemplet ovan är utbildning till drog- och alkoholterapeut än 

lämplig inriktning för ett kooperativ för före detta missbrukare och många andra inriktningar 

väljs därmed bort, även om de skulle kunna vara applicerbara i verksamheten. I ett kooperativ för 

fysiskt funktionshindrade, skulle en utbildning till drogterapeut knappast anses som relevant. Ut-

bildning kring företagande och ytterligare kunskaper som specifikt hör samman med verksamhe-

ten bidrar till att framstå som professionell och skapa legitimitet för kooperativet. Man följer 

därmed diskurserna som rör den egna gruppen, vad som betraktas som sanning inom området, 

och förkastar andra kunskapsinriktningar. 

I texterna, liksom i citatet ovan, blir kunskap ett viktigt inslag för att rusta sig inför framtiden, för 

att bli kvar i företaget och för att driva företaget framåt. Denna uppfattning om kunskap fungerar 

som ett verktyg i skapandet och styrningen av ansvarsfulla, framtidsrustade, självstyrande 

subjekt.158 Det räcker inte med att starta upp verksamheter, både de och deras medarbetare 

behöver också ständigt utvecklas:

Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, 
chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativa före-
ningar.159

Den ständigt lärande individen återfinns alltså även inom de sociala arbetskooperativen och lä-

randet har ett framåt riktat syfte, i citatet beskrivet som ett bidrag till respektive kooperativs ut-

veckling. Här handlar det kanske inte i första hand om att utveckla medarbetarnas

anställningsbarhet, även om de sociala arbetskooperativen ibland betraktas som språngbrädor 

eller slussar ut till den ordinarie arbetsmarknaden. Specifika kunskaper och erfarenheter är något 

som efterfrågas av företrädare för offentliga sektorn när det gäller placering av nya deltagare och 

för att sälja den typen av tjänst ställs krav på utbildning och kunskap.160 Att lära och utvecklas blir 

ett sätt att bli mer professionell i sin roll som kooperatör och företagare, både för att 

verksamheten ska kunna drivas och konkurrera och för kampen för kooperativets fortsatta 

existens. När det gäller personligt lärande och utveckling handlar det också om att informera om 

företaget, dess förutsättningar, kooperatörer och deltagare, vilket blir en del av verksamheten.161

Att sprida kunskap om kooperatörers och deltagares situation, om den egna verksamheten och 

om socialt företagande i stort utgör ett led i den personliga utvecklingen. Här samlas också både 

representation, bemötande och kunskaper i en och samma uppgift och kunskap, praktiken, det 

livslånga lärandet blir ett ytterligare uttryck för Deans asketiska maktdimension.162

                                               
158 Olsson & Petersson. s. 65
159 Ur broschyren ”Fakta om socialt företagande” (Skoopi), s. 4
160 Hedin (et al), s. 84
161 ”Rapport om social redovisning. Kooperativ Valborg 2006-2007”, s. 2
162 Dean (1994), s.199
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Slutdiskussion

I mitt material finns en hög grad av interdiskursivitet, man ansluter sig till och utmanar de över-

gripande diskurserna unisont. Då organisationernas hemsidor länkar till eller nämner varandra i 

sina utsagor och mycket informationsmaterial och citat också publiceras på flera av hemsidorna 

är även graden av intertextualitet hög. De har alltså en stor mängd utsagor som skapar ”sanning” 

när det gäller samhället i stort, sociala företag och de arbetshindrade.

Inom de arbetsintegrerande sociala företagen ansluter man sig till diskursen om att delaktighet i 

samhället förtjänas genom aktivitet. Följden av att inte ha ett arbete blir ett utanförskap, och att 

vara aktiv medför sociala och moraliska vinster. Samtidigt utmanar man de diskurser som rör 

arbete. Den ordinarie arbetsmarknaden hindrar vissa medborgare att bli delaktiga genom aktivi-

teten arbete, såvida man inte kan följa eller leva upp till de existerande måtten när det gäller ar-

betstid och arbetsförmåga. I de sociala företagen ifrågasätts dessa mått och föreställningar, genom 

att utmanande lyfta fram att det finns ett stort antal medborgare som faktiskt vill arbeta och kan 

göra det till hundra procent. Dessa procent räknas dock inte av en utmätt tid, utan utgår från den 

individuella förmågan. Det finns personer som visst kan vara aktiva och produktiva, så länge för-

utsättningarna bara är de rätta. Därmed finns det anledning att fundera på hur vi egentligen har 

skapat och återskapar innebörder av arbete och sysselsättning och hur vi har anpassat samhället 

efter dessa förutsättningar. I det representativa talet förekommer många exempel på hur olika 

politiska områden och myndigheters gränsdragningar behöver lösas upp och justeras för att an-

passas till det nya sätt att betrakta arbetstid och arbetsförmåga som socialt företagande medför.

Detta väcker intressanta funderingar kring alternativ organisation av vårt samhälle. Vad händer 

egentligen med socialförsäkringssystemet, arbetsmarknadspolitiken eller lagstiftningen om alter-

nativa sätt att arbeta, mäta arbetstid eller arbetsförmåga skulle få genomslag fullt ut? Vad händer 

med arbetsmarknaden? Inom de sociala arbetskooperativen hjälper man varandra till självhjälp. 

Här handlar inte välfärd bara om att bidra med skattemedel och ta emot genom tjänster och bi-

drag. Hur skulle vårt välfärdssystem kunna se ut om detta skulle ske i större utsträckning inom 

flera områden?

Genom intresseorganisationers och sociala rörelsers arbete, samt den offentliga sektorns refor-

mer, följer att förutsättningarna för olika medborgare i utanförskap ser olika ut. Olika särintres-

sen, tillsammans med den offentliga sektorns indelning i relation till olika orsaker till utanförskap, 

exempelvis funktionshinder och kriminalitet, medför en viss uppdelning inom det sociala företa-

gandet. Det finns i organisationernas texter inslag av diskursen om ett livslångt lärande. Kunskap 

och formell utbildning, vid sidan av personliga erfarenheter, framställs som viktigt inom de ar-

betsintegrerande sociala företagen. Samtidigt rör det sig om kunskapsregimer, där viss kunskap 

anses relevant och annan kunskap förkastas. Detta medför att olika diskurser om vilken kunskap 

som passar berör de olika verksamheterna, beroende på vilken grupp av individer som är engage-

rade i dem. Vad säger detta egentligen om kategoriseringen av människor och hur betraktar vi 

egentligen kunskap som rör dessa kategorier?
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De sociala företagen och –arbetskooperativen beskrivs i mitt material som vägar till ett samhälle 

där så många som möjligt är aktiva och på ett eller annat sätt bidrar till välfärden, ekonomiskt 

eller praktiskt. Genom att utmana diskurser som rör arbetstid och mått på arbetsförmåga, samt 

anpassa politiken och myndigheternas olika områden bereds plats i samhället för socialt företa-

gande, så att allt fler kan bli delaktiga och aktiva. Ett antal praktiker och tekniker, exempelvis 

lärande och en inbördes kontroll inom verksamheterna möjliggör och stimulerar till aktivitet hos 

de inblandade, allt för att ta sig ur utanförskap och vinna ett innanförskap. En liberal demokratis 

uppgift utgörs av att skapa arenor för självhjälp och självreglering. Makt och styrning sker i större 

utsträckning utanför den formella makten. Möjligheten till sysselsättning, aktivitet och förbättrade 

livsvillkor, trots begränsande förutsättningar är vad man vill styra inom det sociala företagandets 

område. Genom att till fullo utnyttja de förmågor man har och genom att skapa värde, kraft och 

styrka efter individuell kapacitet ökar man delaktigheten i samhället. Organisationerna berättar på 

sina hemsidor om de arbetshindrade och deras relation till den hårda, ordinarie arbetsmarknaden. 

De arbetshindrade som bildat någon form av socialt företag har företagit sig en kamp för att 

förändra sin situation, både när det gäller sysselsättning och livet. Genom sin samhällsposition, 

vilken gör relationen till den önskvärda delaktigheten tydligare, och genom den kamp de företar 

sig för att förändra sin situation visar de arbetshindrade också vägen för övriga medborgare. Här 

har man ringat in och lyft fram grupper av människor för att illustrera hur vi alla bör agera. 

En aktiv, ständigt lärande entreprenör framstår som något positivt och anpassat till den osäkra 

framtid som vi alla väntas möta. Detta leder tankarna framåt när det gäller de sociala arbetskoo-

perativens framtida utrymme och funktion. Om de som nu betraktas som arbetshindrade på olika 

sätt alla sysselsätts genom sociala arbetskooperativ, vad händer med deras utanförskap? Blir de 

fullt delaktiga i samhället, eller endast sysselsatta i ett aktivt utanförskap istället för ett passivt 

sådant? Och om de blir delaktiga, vem hamnar då i utanförskap?



32

Källor

Hemsidor*

Coompanion: http://coompanion.se/Default.aspx

NTG: http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/

Skoopi: http://www.skoopi.coop/

Sofisam: http://www.sofisam.se/

*Materialet har hämtats från hemsidorna mellan mars 2011 och maj 2011.

Publikationer

*Många av broschyrerna och informationsbladen finns för nedladdning och läsning på flera av de 

ovanstående hemsidorna. Här nämner jag de sidor jag själv laddat ner materialet från. Samtliga är 

hämtade under mars-maj 2011

”Socialt företagande – en väg till arbetsmarknaden” (NTG)

”Början på något nytt”. (NTG)

”Fakta om socialt företagande” (Skoopi)

”Alla behövs. Nya vägar till arbete.” (ESF-rådet)

”De sju kooperativa principerna” (Skoopi)

”Vägen Ut! Blev vägen in. Socialt företagande och empowerment.” (NTG)

”Rapport om social redovisning. Kooperativet Valborg.”(Skoopi)

”Rapport om social redovisning. Kooperativet ViaNova” (Skoopi)

”Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ” (Skoopi)

Referenser

Andersson Janicke, Konsten att leva länge. (Stockholm 2007)

Bagnoli Luca & Megali Cecilia, "Measuring Performance in Social Enterprises" i Nonprofit and 

Voluntary Sector Quarterly 2011 40: 149

Bergström Göran & Boréus Kristina (red) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. 2:a uppl. (Lund 2005)

Bratich Jack Z, Packer Jeremy & MacCarthy Cameron. Foucault, cultural studies and governmentality.

(New York 2003)

Börjesson Mats. Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. 2:a uppl. (Lund 2003)

Dean Mitchell, Critical and effective histories. Foucault's methods and historical sociology. (London/New 

York 1994) 



33

Dean Mitchell. Governmentality. Power and rule in modern society. (London/Thousand Oaks/New 

Delhi, 1999)

Fairclough Norman, Discourse and social change. (Cambridge 1992)

Fejes Andreas. "Discourses on employability: constituting the responsible citizen" i Studies in 

Continuing Education Vol. 32, No. 2, (2010), 89-102

Fejes Andreas & Nicoll Katherine (red) Foucault and lifelong learning. Governing the subject.

(London/New York 2008)

Foucault Michel. Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings. 1972-1977. (Harlow 1980) 

Gibson Stephen. "The Effortful Citizen: Discursive Social Psychology and Welfare Reform."  

Journal of Community & Applied Social Psychology, (2009) 19: 393–410

Hedin Ulla-Carin, Herlitz Urban, Kuosmanen Jari. Exitprocesser och empowerment Rapport.

(Norrköping 2006)

Laurelii Eva. Sociala arbetskooperativ. Funktionshindrades möjligheter till arbete genom sociala 

arbetskooperativ. Strukturella förutsättningar i Sverige, Storbritannien och Italien.  Rapport. 

Arbetslivsinstitutet (2002)

MacCarthy Cameron. Foucault, cultural studies and governmentality. (New York 2003)

Mill John Stuart. Om friheten. (Stockholm 1984)

Mir Ali & Mir Raza. “Producing the Governable Employee. The Strategic Deployment of 

Workplace Empowerment.” Cultural Dynamics (2005) vol. 17 no. 1, 51-72

Närvänen Anna-Liisa & Näsman Elisabeth (red) Etik i forskningens vardag. (Linköping 2006)

Palmås Karl, Den barmhärtiga entreprenören. Från privatisering till socialt företagande. (Stockholm, 2003)

Reich Ann. "Intersecting work and learning: assembling advanced liberal regimes of governing 

workers in Australia" Studies in Continuing Education Vol. 30, No. 3, (2008), 199-213

Rose Nikolas, Governing the soul. The shaping of the private self. 2nd ed. (London 1999)

Simons Maarten & Masschelein Jan. “The governmentalization of learning and the assemblage of 

a learning apparatus.” Educational Theory, Volume 58, Number 4, (2008) , 391-415

Sävenstedt Stefan & Sundberg Maria. Rapport  ”Delaktighet i arbetet” (2005)

Winther Jörgensen Marianne & Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. (Lund 2000)



34


