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Abstract 

This study investigates how social enterprises affect the national economy by identifying 

the influence of the country council, the municipality, the health insurance office and the 

employment bureau. The method used is a cost benefit analysis, applied on one of the 

largest social enterprises in Norrköping; Prosanitas AB. In-depth interviews with 

enterprise participants are performed in order to investigate how their relationship with 

the identified actors has changed before and after they entered the enterprise. The mean 

values that emerged from the interviews are analyzed with public price lists from the 

identified external actors, in order to transform the effects into monetary units. The 

analysis shows that social profit is 18 times higher than the business profit and that the 

social profit per participant is approximately 83 000 SEK a year. The conclusion states 

that social enterprises are economically profitable, however, the municipality loses 

marginally. The policy implication indicates that a set of rules or classification is needed 

to distinguish serious from unserious companies. This would reduce agent costs for 

agencies and companies, providing them opportunity to invest in social enterprises. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur socialt arbetsintegrerande företag påverkar samhällets ekonomi 

genom att identifiera hur kommun, landsting, försäkringskassan och arbetsförmedlingen 

påverkas av verksamheten. Använd metod är ett socioekonomiskt bokslut över ett av de 

största socialt arbetsintegrerande företagen i Norrköping; Prosanitas AB. Djupintervjuer 

med deltagarna på det socialt arbetsintegrerande företaget genomförs med målet att ta reda 

på hur relationen med de identifierade aktörerna har förändrats före och efter de började i 

företaget. Medelvärden från intervjustudien analyseras tillsammans med offentliga 

prislistor från de identifierade aktörerna för att omvandla de externa effekterna till 

monetära enheter. Resultatet visar att samhällsvinsten är 18 gånger högre än den 

företagsekonomiska vinsten samt att samhällsvinsten per deltagare är ungefär 83 000 

kronor årligen. Slutsatsen är att socialt arbetsintegrerande företag är samhällsekonomiskt 

lönsamma, dock förlorar kommunen marginellt på verksamheten. Policyimplikationen som 

kan dras av studien är att ett regelverk eller en klassificering behövs för att kunna urskilja 

seriösa från oseriösa aktörer på marknaden. Vilket skulle minska agentkostnaden för olika 

myndigheter och företag och på så sätt även få dem att våga investera i socialt 

arbetsintegrerande företag, något som i sin tur ökar samhällsnyttan. 
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Förord 

Uppsatsen skrevs vid Linköpings Universitet vårterminen 2016. För att kunna genomföra 

studien på bästa möjliga sätt har kontinuerlig kontakt krävts med flera aktörer som alla har 

olika typer av intresse för studien och dess resultat. Vi vill således rikta ett stort tack till alla 

de sakkunniga som intervjuats med syftet att skapa en bredare förståelse för hur socialt 

företagande fungerar innan studiens genomförande. Ett speciellt tack riktas därför till 

Veronica Höijer, strateg för socialt företagande vid Norrköpings kommun, Kjell Eriksson, 

rådgivare och vice ordförande för Coompanion Östergötland samt Lelle Karlsson, 

ordförande och verksamhetschef för Kooptjänst Norrköping. Och ett särskilt stort tack 

riktas till Inger och Björn Clasinder, ägare av Prosanitas AB, som förutom information om 

socialt företagande även låtit oss genomföra vår studie på sitt företag. Och givetvis Mats 

Pettersson, politisk sekreterare vid Norrköpings Kommun som gav oss idén till uppsatsen. 

Vi vill även passa på att tacka vår uppsatshandledare Roger Bandick för sitt stöd och sin 

handledning under våren, vår seminariegrupp samt våra opponenter för sina eminenta och 

värdefulla kommentarer under processens gång. 
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1.    Introduktion  

En stor del av ett lands ekonomi beror på arbetsmarknadens sysselsättningsgrad och 

framför allt på arbetslösheten. Arbetslöshet påverkar både privat-, företags-, och 

samhällsekonomin, den har således sin spridning på både mikro-, makro-, och 

samhällsnivå (Maitah & Urbánková, 2015). På grund av missanpassning mellan kompetens 

som erbjuds av arbetstagare och kompetens som efterfrågas av arbetsgivare uppstår en 

strukturell arbetslöshet1. Den strukturella typen av arbetslöshet anses vara mest 

oroväckande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom den ofta leder till långa 

perioder av arbetslöshet (Borjas, 2013). Problematiken uppstår på grund av att lång 

arbetslöshet gör det svårare för en arbetssökande att visa sin anställningsbarhet (Rosholm 

& Svarer, 2008). Arbetslöshet leder enligt Maitah & Urbánková (2015) dels till mindre 

inkomst för den drabbade och dels till en identitetsförvirring till följd av att individen 

saknar tillhörighet. Dessutom leder arbetslösheten enligt Folkhälsomyndigheten (2013) till 

sämre fysisk hälsa och ökad psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kostar enligt en rapport från 

OECD (2013) det svenska samhället sju miljarder euro per år, främst genom hälso- och 

sjukvård, förlorad produktivitet och förlorade sociala fördelar. Människor med psykisk 

ohälsa har ofta svårigheter med att behålla sitt arbete. Och om de lyckas har de dessutom 

svårt att bli integrerade i det sociala sammanhanget. Således blir det viktigt att på bästa 

möjliga sätt integrera arbetslösa människor tillbaka in i samhället. 

Arbetsintegrerande sociala företag2 är ett sätt att få in människor på arbetsmarknaden som 

på egen hand har svårt att skaffa sig ett arbete, på grund av långtidsarbetslöshet eller andra 

anledningar. Företagen har som främsta syfte att tjäna kollektivet och dess medlemmar 

genom en demokratisk beslutsprocess och en självständig förvaltning (Carlberg, 2001). I 

Sverige har antalet arbetsintegrerade sociala företag ökat, från att år 1997 finnas cirka 35 

stycken i hela landet till att i slutet av år 2014 finnas närmare tio gånger fler som 

tillsammans sysselsätter ungefär 10 000 personer (Höijer, 2015). Trots det ökade antalet 

arbetsintegrerade sociala företag råder det motsättningar när det kommer till finansiering. 

Då det enligt Svensson & Helitz (2007) kräver en hel del ideellt arbete och drivna 

entreprenörer blir det svårt för arbetsintegrerande sociala företag att övertyga finansiärer 

att investera i verksamheten eftersom det inte finns tillräckligt med säkerhet. Av den 

anledningen finns det en kraftig variation bland Sveriges kommuner huruvida de anser att 

socialt arbetsintegrerande företag är en samhällsekonomisk tillgång och således har en vilja 

att samarbeta med företagen. Problem uppstår om varje myndighet enbart ser till sin egen 

nytta och därigenom hamnar i ett tunnelseende. De arbetsintegrerande sociala företagen 

ses således som icke lönsamma ur ett myndighetsekonomiskt perspektiv, trots att resultatet 
                                                        
1 Beskrivs mer ingående i kapitel 3 
2 Beskrivs mer ingående i kapitel 2  
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ofta ser annorlunda ut ur ett samhällsperspektiv (Nilsson & Wadeskog, 2005). Av den 

anledningen är det av intresse för Sveriges kommuner huruvida arbetsintegrerade sociala 

företag faktiskt bidrar till samhället i stort och därigenom är en samhällsekonomisk 

tillgång.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur externa aktörer3 påverkas av socialt 

arbetsintegrerande företag samt analysera om socialt arbetsintegrerande företag är 

samhällsekonomiskt lönsamma.  

Frågeställningarna för att besvara syftet är 

 Vilka externa aktörer påverkas av arbetsintegrerande socialt företagande och hur 

påverkas dem? 

 Vilka av de externa aktörerna vinner respektive förlorar både monetärt och icke-

monetärt på arbetsintegrerande socialt företagande? 

 Är socialt arbetsintegrerande företag samhällsekonomiskt lönsamma? 

För att besvara uppsatsens syfte tolkas arbetsmarknaden som ett principal-agentproblem4, 

vilket innebär att studien inkluderar arbetsintegrerande sociala företag som en fjärde aktör 

i den traditionella arbetsmarknadsteorin som enligt Borjas (2013) annars består av tre 

aktörer; arbetstagare, arbetsgivare och staten. Genom att studera arbetsintegrerande 

sociala företag som en aktör i modellen kan företagen analyseras på två sätt. Dels som en 

försäkringsgivare till potentiella arbetsgivare att den arbetssökande har kompetens för det 

sökta jobbet och dels som en mentor för att motivera personer att komma tillbaka in till 

arbetslivet. En samhällskalkyl utförs i form av ett socioekonomiskt bokslut5 över ett socialt 

arbetsintegrerande företag i Norrköpings kommun, Prosanitas AB6. Valet av metod 

motiveras av att socioekonomiska bokslut enligt Carlquist (2010) är den erkända metoden 

för att undersöka samma typ av frågor, vilket underlättar jämförelsen av studiens resultat 

med tidigare forskning. Först identifieras vilka externa effekter som skapas av det 

arbetsintegrerande sociala företaget och vilken extern aktör som påverkas av effekterna. 

Efter de externa effekterna är identifierade genomförs djupintervjuer med deltagarna i 

Prosanitas AB. Syftet med intervjuerna är att beräkna medelvärden för deltagarnas 

förändrade relation med aktörerna innan och efter tiden på företaget. Medelvärdena 

                                                        
3 Exempel på externa aktörer kan vara arbetsförmedlingen, kronofogden och försäkringskassan, vilka 

påverkas av ett förändrat beteendemönster när individer blir aktiva inom ett socialt företag 
4 En teori som går ut på att en uppdragsgivare anställer en aktör för att utföra ett uppdrag som leder till 

framtida nyttor för uppdragsgivaren (Rompf, 2015). Utförligare beskrivning av teorin återfinns i 

kapitel 3 
5  En metod för att undersöka och analysera samhällsekonomin. Har som syfte att på bästa sätt lyfta fram 

de externa effekter olika verksamheter skapar  (Nilsson & Wadeskog, 2006). Utförligare beskrivning av 

metoden återfinns i kapitel 4 
6 För mer information om Prosanitas AB se Appendix I 
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matchas slutligen ihop med offentliga prislistor från de identifierade externa aktörerna med 

målet att omvandla värdena till monetära enheter. 

Studien är avgränsad till en fallstudie av ett socialt arbetsintegrerande företag i likhet med 

tidigare forskning (se Nilsson, 2012; Lundmark & Nilsson, 2014). Anledningen till varför 

studien avgränsar sig till socialt arbetsintegrerande företag är dels på grund av att sådana 

företag uppfyller tillväxtverkets fyra kriterier7. På så sätt bidrar företagen till att personerna 

inom programmet med större sannolikhet kommer ut i arbetslivet. Dels även eftersom 

Prosanitas AB är det största privata socialt arbetsintegrerande företag som finns i 

Norrköping och sådana enligt Höijer (2016) inte finansieras av varken kommun eller stat. 

När det kommer till externa aktörer som påverkas av arbetsintegrerande socialt 

företagande har inte aktörer som kronofogden och rättsväsendet inkluderats, då de anses 

för komplexa att mäta för studien. Samhället definieras av de aktörer som påverkas av 

externa effekter från socialt arbetsintegrerade företag; berörda myndigheter, landsting, 

kommun och dess invånare. 

Studien finner att socialt arbetsintegrerande företag är samhällsekonomiskt lönsamma, 

dock förlorar kommunen marginellt på verksamheten. Det socioekonomiska bokslutet visar 

att samhällsvinsten är 18 gånger högre än den företagsekonomiska vinsten för Prosanitas 

AB samt att samhällsvinsten per deltagare är ungefär 83 000 kronor årligen. 

Policyimplikationen som dras av studien är att ett regelverk eller en klassificering behövs 

för att kunna urskilja seriösa från oseriösa aktörer på marknaden. Urskiljningen krävs för 

att minska agentkostnaden för olika myndigheter och företag och på så sätt även få dem att 

våga investera i sociala arbetsintegrerande företag, med målet att öka samhällsnyttan.  

Uppsatsen är upplagd som följande. I kapitel 2 presenteras en bakgrundsbeskrivning över 

sociala företag i stort samt beskriver skillnaden mellan sociala företag och 

arbetsintegrerande sociala företag. Kapitel 3 redogör för relevant teori och tidigare 

litteratur medan kapitel 4 introducerar en metodbeskrivning över utförandet av både det 

socioekonomiska bokslutet och intervjuerna. I kapitel 5 presenteras den data som används i 

analysen och kapitel 6 beskriver och analyserar resultatet av det socioekonomiska 

bokslutet. I kapitel 7 framställs slutsatsen och sammanfattas till en policyimplikation.  

                                                        
7 Tillväxtverkets kriterier beskrivs i kapitel 2 
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2.    Bakgrund 

Socialt företagande handlar om att bedriva en verksamhet vars främsta mål är att skapa 

samhällsnytta och att integrera människor som på annat sätt har svårt att få jobb på 

arbetsmarknaden. I stora drag handlar socialtföretagande om att vårda och utveckla det 

existerande humankapitalet, något som görs genom delaktighet och medverkande i 

verksamheten. Aktörer som berörs av socialt företagande är bland annat kommuner, 

landsting och olika myndigheter8 (Carlberg, 2001; Stevens, Moray, & Bruneel, 2015). 

Skillnaden mellan socialt företagande och socialt arbetsintegrerande företagande är att 

enbart sociala företag anses vara de företag som skapats för att producera olika 

välfärdstjänster, där syftet endast behöver vara att ge arbetslösa människor en 

sysselsättning. Arbetsintegrerande sociala företag har däremot hela tiden som mål att skapa 

nya arbetstillfällen för människor som på annat sätt har svårt att erhålla ett arbete.  Ett 

arbetsintegrerande socialt företag integrerar även sina deltagare på den öppna 

arbetsmarknaden (Arnell, 2010). Alla socialt arbetsintegrerande företag är sociala företag, 

dock är inte alla sociala företag socialt arbetsintegrerande företag. Socialt 

arbetsintegrerande företag måste dessutom, till skillnad från enbart sociala företag, förhålla 

sig till de fyra kriterier Tillväxtverket (2016) satt upp:  

 att ha som mål att integrera människor som annars har stora svårigheter på den 

öppna arbetsmarknaden 

 ska låta medarbetarna vara delaktiga i verksamheten, antingen via avtal, ägande 

eller på annat dokumenterat sätt  

 ska återinvestera den vinst som uppstår i antingen den egna verksamheten eller i 

liknande verksamheter 

 vara fristående från den offentliga verksamheten rent organisatoriskt 

I ett socialt arbetsintegrerande företag är den huvudsakliga gruppen av medarbetare 

långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder och långtidssjukskrivna (Sofisam, 2016). 

Att sådana företag måste gå efter ovanstående fyra kriterier ger enligt Lagander (2015) en 

indikation på att verksamheten är en seriös leverantör av olika sysselsättnings- och 

arbetsträningsplatser. Enligt Semlanovic (2012) har kombinationen av brist på kontroll och 

uppföljning av sociala företag möjliggjort en marknad för oseriösa sociala företag att verka 

på. 

 

                                                        
8För mer information om berörda aktörer se Appendix I 
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3.    Teori och tidigare litteratur 

3.1 Teori 

Traditionella modeller inom arbetsmarknadsekonomi inkluderar tre aktörer; arbetstagare, 

arbetsgivare och staten, där arbetstagare maximerar sin välfärd, arbetsgivare 

vinstmaximerar och staten påverkar anställda och företagare via skatter, bidrag, lagar och 

förordningar. Det finns hela tiden en kontinuerlig förändring på arbetsmarknaden och när 

det kommer till arbetslöshet finns det fyra huvudsakliga kategorier; friktionsarbetslöshet, 

strukturell arbetslöshet, säsongarbetslöshet och cyklisk arbetslöshet. Den arbetslöshet som 

ses som mest problematisk ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är den strukturella, som 

uppstår när det finns en missanpassning mellan den kompetens som erbjuds av 

arbetstagarna och den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Strukturell arbetslöshet 

leder ofta till långa perioder av arbetslöshet till skillnad från de andra kategorierna som är 

mer tillfälliga. För att klassas som arbetslös måste man vara aktivt arbetssökande samtidigt 

som man är utan arbete. En person som är utan arbete men inte aktivt sökande anses 

därför vara utanför arbetskraften (Borjas, 2013). Hälften av alla arbetslöshetsperioder9 

avslutas med att individerna lämnar arbetskraften eftersom de slutar att aktivt vara 

jobbsökande (Summers, 2016). Ett problem som uppkommer till följd av arbetslöshet är 

enligt Rosholm & Svarer (2008) att människor som varit arbetslösa en längre tid har 

svårare att visa sin anställningsbarhet. Situationen leder i sin tur till tillitsproblem då 

arbetsgivaren på grund av asymmetrisk information och moral hazard10 inte kan avgöra om 

en individ passar för arbetet och där av väljer att inte anställa personen på grund av samma 

orsak (Rompf, 2015). 

Ett vanligt nationalekonomisk teoretiskt verktyg för att analysera tillitsproblem som 

uppkommer på grund av just asymmetrisk information och moral hazard är principal-

agentproblemet (Ceric, 2015). Teorin går ut på att en uppdragsgivare (principal) anställer 

en aktör (agent) att utföra ett uppdrag som kommer leda till framtida nyttor för 

uppdragsgivaren (Rompf, 2015). I en traditionell arbetsmarknadsmodell ses arbetsgivaren 

som uppdragsgivaren och arbetstagaren som agenten (Borjas, 2013). I modellen med fyra 

aktörer som uppsatsen behandlar hanteras även staten som uppdragsgivare och de 

arbetsintegrerande sociala företagen som agenter, med motiveringen att sådana företag 

alltid producerar tjänster åt den offentliga sektorn genom att erbjuda rehabilitering och 

arbetstillfällen. Kontrakten mellan staten och de sociala företagen sker genom antingen 

bidrag, ersättning eller upphandlingar (Nutek, 2008a). Arbetsgivarens nytta är direkt 

                                                        
9  Unemployment spell, ju längre tidsperioden fortlöper ju svårare är det att finna en anställning,, vilket i 
   sin tur bildar en negativ spiral för långtidsarbetslösa (Summers, 2016) 
10 När en person tar en större risk eftersom en annan person står för kostnaderna av risken. För mer 

   information om moral hazard se Wilkinson & Klaes (2012) 
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relaterad till arbetstagarens prestation, och statens/samhällets nytta är direkt relaterad till 

de arbetsintegrerande sociala företagens prestation. Uppdragsgivaren har ofullständig 

information innan ett kontrakt mellan aktörerna är påskrivet (Ceric, 2015). Efter ett 

kontrakt är skrivet kan inte uppdragsgivaren direkt påverka agentens prestation och 

kontraktet bygger således på tillit då utfallet inkluderar en osäkerhet (Rompf, 2015). 

Intressekonflikter mellan uppdragsgivaren och agenter är ofta oundvikliga (Borjas, 2013). 

Moral hazard uppstår efter ett kontrakt är påskrivet då det finns asymmetrisk information 

mellan aktörerna. Uppdragsgivaren kan inte ha fullständig kontroll över hur effektivt 

agenten arbetar och om agenten utnyttjar situationen och arbetar mindre effektivt hamnar 

aktörerna i en situation med moral hazard (Ceric, 2015; Rompf, 2015). Adverse selection11 

uppstår också som ett resultat av asymmetrisk information men sker innan ett kontrakt är 

påskrivet. I en sådan situation har uppdragsgivaren inte full information om agentens 

kvalifikationer, vilket kan leda till att kontrakt ingås med fel parter (Ceric, 2015; Rompf, 

2015). Ett effektivt sätt att undvika ett principal-agentproblem är att agenten minimerar 

sina agentkostnader för uppdragsgivaren(Rompf, 2015). 

Agentkostnader är en form av kostnad som betalas till agenten när denne agerar på 

uppdrag av uppdragsgivaren. På grund av olika intressen och att agenten för det mesta har 

mer information än uppdragsgivaren kan den sistnämnda inte vara helt säker på att 

agenten agerar med uppdragsgivarens bästa i åtanke (Jensen & Meckling, 1976). När det 

kommer till modellen som inkluderar arbetsintegrerande socialt företagande kan 

agentkostnader exempelvis ses som de kostnader som uppkommer när arbetsgivaren 

anlitar en arbetstagare. Arbetsgivaren vet inte om arbetstagaren kommer arbeta effektivt, 

utan måste därigenom ha någon form av säkerhet för utfallet. Agentkostnader blir därför en 

transaktionskostnad som är viktig när det kommer till att analysera liknande problem 

(Kaufman, 2007). 

Transaktionskostnadsteorin är ett centralt begrepp när det kommer till ekonomisk teori. 

Williamson (1981) beskriver den som den kostnad som uppstår i samband med handel och 

transaktioner, teorin fokuserar huvudsakligen på effektivitet. Flera organisatoriska ärenden 

kan inte tillskrivas vara effektiva, men kan vid analys av transaktionskostnader 

effektiviseras. Ansatsen kan appliceras på tre olika nivåer för analysen; den övergripande 

strukturen av företaget, den verksamma delen av företaget samt den del som organiserar 

humankapital. Den förstnämnda analysen inbegriper hur de verksamma delarna bör 

samverka, den andra vilka delar inom företaget som bör genomföras och den tredje hur 

arbetsgruppen bör matchas med den interna företagsstrukturen (Williamson, 1981). I 

modellen där arbetsintegrerande socialt företagande inkluderas blir det således viktigt att 

                                                        
11 Uppstår när säljare och köpare har olika tillgång till information. Den part som har mer information 

     kommer utnyttja informationen och handla på ett sätt som gynnar denne bäst, på bekostnad av den 

    andra parten. För mer information se Wilkinson & Klaes (2012) 
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analysera vilka kostnader respektive vinster som hör ihop med de olika berörda aktörerna, 

för att därigenom kunna se hur företagandet kan effektiviseras och bidra till 

samhällsekonomin. Det finns dock vissa motsättningar när det kommer till 

transaktionskostnadsteorin. Ghoshal & Moran (1996) menar att teorin blivit kritiserad på 

flera olika grunder, bland annat av Granovetter (1985) för att man ignorerar den 

grundläggande kontexten för mänskligt beteende, där människors motivation 

undervärderas medan institutionell kontroll övervärderas. Pfeffer (1994) fokuserar mer på 

de normativa implikationerna, där man menar att alla teorier som behandlar 

samhällsvetenskap också är normativa, transaktionskostnadsteorin blir således ett redskap 

för att välja bland och analysera styrformer. 

3.2 Litteraturöversikt 

Forskningen om olika arbetsmarknadsprograms påverkan på arbetslöshet har under de 

senaste tjugo åren haft en positiv tillväxttakt. Återstartsprogram och andra program som 

implementerats av den offentliga sektorn har visat sig ha en positiv korrelation med 

minskad arbetslöshet. Olika former av statligt ingripande leder i flera fall till en minskning i 

den tid en individ befinner sig i arbetslöshet (Dolton & O'Neill, 1996). Program som 

inbegriper arbetsträning som sker på en riktig arbetsplats har visat sig vara särskilt 

fördelaktigt för yngre, mindre utbildade arbetare. Dock har samhällstjänstprogram i den 

offentliga sektorn visat sig ha en ofördelaktig effekt för mer utbildade individer, då 

programmen kan ses som en signal för en sämre jobbprestation (Bonnal & Sérandon, 1997). 

Rosholm & Svarer (2008) finner att tiden en individ är arbetslös förkortas genom en aktiv 

arbetsmarknadspolitik och inte genom det faktiska deltagandet i ett 

arbetsmarknadsprogram. Ett relativt nytt koncept när det kommer till arbetsmarknads- och 

återstartsprogram är enligt Wronka (2013) socialt företagande. 

Socialt företagande är ett forskningsområde där det på senare år blivit ett uppsving. Socialt 

företagande kan klassas som en tredje ekonomisk sektor som hamnar mellan klassiska 

vinstmaximerande företag och icke-vinstdrivna organisationer så som statliga institutioner 

(Loosemore, 2015). I den befintliga litteraturen söks en bredare förståelse för socialt 

företagande som mixade organisationer och de problem som uppstår, framför allt i sin 

kombination av att tjäna sitt sociala syfte och samtidigt ha en finansiell hållbar verksamhet 

(Doherty, Haugh, & Lyon, 2014). Tidig litteratur inom ämnet dominerats främst av försök 

till att definiera socialt företagande, hur de kommer till och skiljer sig från kommersiella 

företag (Stevens, Moray, & Bruneel, 2015; Smith, Gonin, & Besharov, 2013). En stor del av 

forskningen är teoretiskt, där man undersöker hur sociala företag bör ledas och prestera för 

att fungera i samhället. Allt eftersom tiden gått har ny forskning uppvisat nya teorier 

gällande bland annat uppkomst, förvaltning, makt och etik (Smith, Gonin, & Besharov, 

2013). För att beskriva hur organisationerna bör hantera och bemöta motstridig logik 
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erbjuds ett tvärvetenskapligt ramverk med grund i bland annat socialpolitik, 

statsvetenskap, miljövetenskap, sociologi och ekonomi, där de spänningar som kan uppstå i 

balansen mellan kommersiella och sociala mål identifieras (Doherty, Haugh, & Lyon, 2014; 

Stevens, Moray, & Bruneel, 2015). Genom en faktoranalys identifieras de åtgärder som 

krävs för att särskilja de ekonomiska från de sociala uppdragen samt för att förstå den 

komplexitet som finns i förhållandet mellan dem (Loosemore, 2015). Tre dimensioner av 

komplexiteten kan identifieras; socialt och ekonomiskt uppdrag, skillnad i värden mellan 

individ och organisation samt organisatorisk identitet. Att förstå att sociala företag och 

socialt företagande ständigt har en konflikt mellan sina olika intressen; normer, mål, 

identiteter och värderingar blir således av högsta intresse för att uppnå en hållbar 

verksamhet (Stevens, Moray, & Bruneel, 2015; Smith, Gonin, & Besharov, 2013). Litteratur 

som behandlar socialt företagande kan även bidra till debatter som inbegriper regering, 

marknad och samhället. Det uppdrag sociala entreprenörer har inbegriper sociala aspekter, 

förutom att även generera tillräckligt med finansiellt kapital för att säkerställa en hållbar 

organisation. Socialt företagande växer i många länder runt om i världen och på grund av 

att skillnaden mellan olika organisationsformer får en allt mer suddig gräns, är det viktigt 

att förstå hur olika organisatoriska processer fungerar och samspelar (Doherty, Haugh, & 

Lyon, 2014; Stevens, Moray, & Bruneel, 2015). Eftersom de även fortsätter att öka allt mer i 

omfattning och antal, kommer de även att påverka andra världsliga problem så som 

miljöförstöring, fattigdom och moralisk orättvisa. Man kommer också att stå inför samma 

krav som kommersiella företag så som stabilitet, förändring samt lokala och globala behov 

(Smith, Gonin, & Besharov, 2013). För att få en rättvis bild över verkligheten blir det 

således viktigt att analysera vilka nackdelar socialt företagande för med sig, och inte enbart 

de samhällsekonomiska fördelarna. 

 

Studier som behandlar olika arbetsmarknadsprogram har bland annat visat förekomsten av 

en viss negativ inlåsningseffekt. Enligt Rosholm & Svarer (2008) kommer en individ som 

redan är involverad i ett program ha mindre tid att aktivt lägga ner på jobbsökande. Røed & 

Raaum (2006) finner att inlåsningseffekten kommer som en alternativkostnad till den 

positiva effekt som uppstår när individen deltar i ett arbetsmarknadsprogram. För 

deltagarna i ett sådant program överväger fördelarna generellt nackdelarna, dock visar det 

sig att den genomsnittliga nettoeffekten för samhället när en individ deltar i programmet är 

noll. Däremot uppvisas att den negativa inlåsningseffekten överväger de positiva effekterna 

för unga manliga arbetssökande samt för kvinnor, med hänsyn till den totala tiden 

deltagarna befann sig i en period av arbetslöshet. Även Fitzenberger & Speckesser (2007) 

finner liknande effekter när de undersöker den offentliga sektorns arbetsmarknadsprogram 

i Tyskland. Sysselsättningsgraden återger en positiv effekt ett år efter att programmet tagit 

slut, dock återfinns även här en negativ inlåsningseffekt direkt efter att programmet startat. 



 

9 

 

För att få en så rättvis bild som möjligt över alla positiva och negativa effekter som socialt 

företagande för med sig finns flera metoder att använda. 

I Sverige är den mest erkända metoden för att undersöka huruvida socialt företagande 

påverkar samhällets ekonomi ett socioekonomiskt bokslut (Nilsson & Wadeskog, 2006; 

Lundmark & Nilsson, 2014; Carlquist, 2010). Nilsson & Wadeskog (2006) utvecklade det 

samhällsekonomiska bokslutet för sociala företag med hjälp av studier på företagen Vägen 

ut! och Basta. Båda företagen fokuserar på människor som hamnat i utanförskap på grund 

av kriminalitet och missbruk och på så sätt har svårigheter att ta sig in på den ordinarie 

arbetsmarknaden. Resultatet visar bland annat att samhället får en vinst som övervinner 

företagets med en faktor på 7,6 samt 54,4 gånger pengarna. Orsaken beror dels på att 

människorna slutat att missbruka och dels på det produktionsvärde som uppstår i samband 

med företagens produktion. Samhällsvinsten per deltagare och år är 0,98 miljoner kronor 

för Vägen ut! och 25 miljoner kronor för Basta. Försäkringsbolagen, socialtjänsten och 

rättsväsendet anses vara de stora vinnarna, med vinster på både kort och lång sikt. Nilsson 

& Wadeskog (2006) belyser dessutom vikten av KASAM12, en effekt som är svår att 

värdesätta men som visade sig vara viktig för deltagarna i de båda företagen. Här läggs 

fokus på det friska och fungerande, istället för det sjuka och icke-fungerande. Begreppet är 

viktigt för att deltagarna ska känna mening med både sin sysselsättning och sammanhanget 

i stort, vilket i sin tur leder till ökad samhällsnytta. Lundmark och Nilsson (2014) 

undersöker bland annat vilken effekt projektet K2 har på samhällets ekonomi. Projektets 

mål är att integrera människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden in i 

arbetslivet. Man väljer att koncentrera sin analys till parten ICA Maxi Geneta och 

människor som beretts anställning genom PIL-jobb13 under en sexmånadersperiod. De 

sammantagna kostnaderna för de tio personer som deltog i delprojektet beräknas till 1,2 

miljoner kronor. På kort sikt är resultatet negativt med en hög investeringskostnad, framför 

allt för ESF14 och arbetsförmedlingen. På längre sikt uppgås den beräknade samhällsvinsten 

till ungefär 4 miljoner kronor där kommunen är den största vinnaren. Arbetsförmedlingen 

och EFS som investerat mest i projektet går med stora förluster som följd av projektet. 

Under ett tjugoårsperspektiv beräknas resultatet av projektet ge tillbaka ungefär 11 gånger 

pengarna för samhället i stort och 18 gånger pengarna för kommunen. Nilsson (2012) 

analyserar utanförskapets pris för unga i Karlstad genom att studera projektet Horisont. 

Projektets syfte är att få 70 stycken ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg närmare 

arbetsmarknaden samt att öka deras självkänsla. Efter avslutat projekt visar författarna att 

tjugo procent av deltagarna går till arbete eller studier. Projektets break-even punkt är två 

procent, något som gör projektet lönsamt. Efter fyra år beräknas nettoavkastningen på 

                                                        
12 Känsla av sammanhang; en individ kan se en mening med det sammanhang den är i och kan 
    påverka och kontrollera det 
13 Process i Lärande. För mer information se Lundmark och Nilsson (2014) 
14 Europeiska Social Fonden, för mer information se Appendix I 
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projektet blir fyra gånger investeringskostnaden. I rapporten framkommer att en ung 

människa sett i ett långsiktigt utanförskap och ett 40-års perspektiv kostar staten mellan 10 

och 15 miljoner kronor.  
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4.    Metod 

Vald metod baseras på en samhällskalkyl i form av ett socioekonomiskt bokslut. I det 

socioekonomiska bokslutet undersöks hur Prosanitas AB:s verksamhet påverkar andra 

aktörers kostnader och intäkter i form av externa effekter. De externa effekterna analyseras 

i kombination med verksamhetens företagsekonomiska traditionella bokslut. Det finns 

enligt Nutek (2008b) inget konkret regelverk för hur ett socioekonomiskt bokslut skall 

kalkyleras. Syftet med metoden är att på bästa sätt lyfta fram de externa effekter 

verksamheten skapar och som är av intresse för den samhällsekonomiska analysen. 

Socioekonomiska analyser utgår enligt Lundmark & Nilsson (2013) från tre steg, precis som 

andra samhällsekonomiska kalkyler; identifiera, kvantifiera och värdera. Det som främst 

skiljer en socioekonomisk analys från andra metoder är att fokus även ligger på 

aktörsperspektivet samt att finansiella effekter så som försörjningskostnader inkluderas i 

kalkylen. I andra samhällskalkyler brukar generellt endast reala värden ingå.  

4.1 Det socioekonomiska bokslutet 

Vid själva utförandet av det socioekonomiska bokslutet och vid omvandlandet av externa 

effekter till monetära värden används minsta-värdesprincipen15 efter rekommendationer 

från Nutek (2008b). I vissa fall används även tumregelprincipen16, något som dock enligt 

Nilsson & Wadeskog (2006)  kan resultera i att det uträknade resultatet blir ungefärligt. I 

det socioekonomiska bokslutet definieras intäkter som de uteblivna kostnaderna som 

uppstår till följd av verksamheten (Nutek, 2008b). Därigenom kan tre typer av kostnader 

urskiljas; produktionsförluster, välfärdsinsatser och finansiella kostnader i form av olika 

typer av försörjningsstöd efter inrådan av Nilsson (2012).  Dessa intäkter och kostnader 

brukar benämnas som externa effekter. 

Det finns två tillvägagångssätt för att kalkylera fram verksamhetens externa effekter; 

genom antingen scenariobaserad data som bygger på att fiktiva typindivider specificeras 

eller genom registerbaserad data där faktiskt data för individer används (Nutek, 2008b). 

Uppsatsen bygger på registerbaserad data, som beräknats fram genom statistik från de 

aktörer som påverkas av verksamheten. Nilsson & Wadeskog (2006) föreslår sju olika steg 

vid analys av resultatet. Första steget handlar om att definiera individerna som bokslutet 

gäller samt identifiera aktörer och de aktiviteter som är kopplade till varje aktör. I steg två 

till fyra kvantifieras, värderas och sammansätts alla aktiviteter och i steg fem utförs själva 

kalkylen. I de sista två stegen jämförs resultatet med det företagsekonomiska bokslutet och 

                                                        
15 I de fall ett högre och ett lägre värde identifieras ska det lägre värdet alltid användas då det handlar 

    om intäkter och det högre värdet alltid användas när det handlar om kostnader. Anledningen är att 

    resultatet av rapporten inte ska överdrivas. För mer information se Nutek (2008b)  
16 Faktiska siffror används då sådana existerar och då sådana inte existerar används istället god 

     approximation som tillgodoser de behov som studiens syfte motiverar. För mer information se 

    Nilsson & Wadeskog (2006)  
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till sist utförs det socioekonomiska bokslutet. För scenariobaserad data går utförandet till 

på liknande sätt, dock identifieras även en referensgrupp. Gruppen består av sakkunniga 

personer hos de aktörer som påverkas av verksamheten, vilka tillsammans bygger upp 

fiktiva typindivider som analysen sedan baseras på. Även insatskedjor och relevanta priser 

för de insatser eller aktiviteter som anses rimliga för typindividerna identifieras. De 

karaktärer som utvecklas under referensgruppsmötena används för att räkna fram 

genomsnittliga årskostnader och intäkter per typindivid och aktör. Att utföra kalkylerna på 

individbaserad data är ofta bättre än att använda sig av väl grundade uppskattningar från 

den scenariobaserade metoden, men oftast betydligt mer tidskrävande. De 

individkostnader som kalkyleras genom de två olika tillvägagångssätten är i vissa fall helt 

identiska oberoende om de räknas fram via registerbaserad eller scenariobaserad data 

(Nutek, 2008b). På grund av sekretess är det svårt att få fram vissa individkostnader, 

främst när det gäller sådana från myndigheter som exempelvis försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen. Problemet kringgås i studien genom djupintervjuer av Prosanitas AB:s 

deltagare efter inrådan från Eriksson (2016). Resultatet av intervjuerna sammanställs till 

ett genomsnitt för just den specifika externa effekten. Genomsnittet multipliceras sedan 

med antalet verksamma deltagare per extern kostnad och aktör. Resultatet sammanförs i 

enlighet med Nutek (2008b) med verksamhetens interna resultat och nyckeltal och därefter 

utförs både en investeringsanalys och en finansieringsanalys. 

I resultaträkningen presenteras både verksamhetens interna och externa kostnader samt 

intäkter och vinster per aktör för en specifik tid, vanligtvis ett år. Tillvägagångssättet för 

kalkylering av de externa effekterna kan skiljas åt och är efter rekommendation av Nutek 

(2008b) motiverade i presentationen. Efter färdigställandet av resultaträkningen utformas 

nyckeltal, där den faktiska skillnaden mellan det företagsekonomiska och 

samhällsekonomiska bokslutet presenteras efter hänvisning från Nutek (2008b) samt 

Nilsson & Wadeskog (2006). En rad olika nyckeltal skapas utifrån det företagsekonomiskt 

traditionella bokslutet tillsammans med det socioekonomiska bokslutet. Det som enligt 

Nutek (2008b) är av intresse vid utformningen är hur nyckeltalen ändras beroende på 

vilket bokslut som används. Bland annat är ett intressant nyckeltal vinst per satsad extern 

krona, det vill säga de kronor som arbetsförmedlingen, rättsväsende och kommun bidrar 

med både direkt till själva verksamheten och indirekt till dess deltagare. Efter 

presentationen av nyckeltal utförs en finansieringsanalys, där det presenteras hur de 

finansierande aktörerna påverkas, vilket också redogörs med hjälp av nyckeltal. Relevanta 

nyckeltal kan enligt Nutek (2008b) exempelvis vara "vinst på total insats", "vinst på direkt 

insats" samt "intäkts- respektive direktkostnads break-even", där den sista avslöjar hur lång 

tid det tar för respektive aktör att gå plus minus noll på en direkt finansiering i 

verksamheten. Nilsson & Wadeskog (2005) kategoriserar dock ett socioekonomiskt bokslut 
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i tre delar: resultaträkning, nyckeltal och investeringsanalys17. I investeringsanalysen 

beräknas "pay-off tid18" för olika aktörer så som både för kommunen och samhället i stort 

(Nutek, 2008b; Nilsson & Wadeskog, 2005). Framtida intäkter diskonteras till ett nuvärde i 

olika tidsperspektiv; 1 år, 5 år och 20 år, med en motiverad diskonteringsränta enligt Nutek 

(2008b). Nilsson & Wadeskog (2005) råder även till genomförandet av olika 

sannolikhetskalkyler, där risken för tillbakafallande beräknas. Saknas data bör olika 

hypoteser19 om återfall sättas upp. 

4.2 Intervju av deltagare 

Information om externa effekter som utbetalning av a-kassa, vårdhistorik och 

bostadsbidrag samlas i uppsatsen in genom strukturerade personliga djupintervjuer med 

slutna frågor, där svarsalternativen är fasta och respondenten enbart kan välja mellan ett 

visst antal svarsalternativ. Fördelarna med slutna frågor är att intervjuarens inverkan 

minimeras eftersom svaren enbart behöver fyllas i med exempelvis ett kryss. Felkällor som 

att intervjuaren missar eller feltolkar viktig information minimeras och bearbetningen av 

data blir betydligt enklare. Dessutom sjunker risken för kodningsfel, då svaren redan från 

början är kodade och inte behöver kodas efter respondenternas svar. En nackdel med 

slutna frågor är om respondenten skulle feltolka eller missuppfatta intervjuarens fråga och 

svara utifrån vad denne tror att frågan är, något som skulle kunna ge upphov till att svaret 

inte får hög validitet (Bryman & Bell, 2013). Fördelen med besöksintervjuer är att man kan 

ställa utförligare frågor jämfört med telefonintervjuer (Dahmström, 2011). Personliga 

intervjuer minimerar risken för urvalsfel på grund av bortfall. Intervjun kan fortgå betydligt 

längre tid än exempelvis en telefonintervju och intervjuaren vet med säkerhet om att det är 

rätt person denne talar med, något som kan vara svårt via internet och telefon (Bryman & 

Bell, 2013). Det finns dock risk för intervjuareffekter då intervjuaren kan påverka 

respondentens svar både omedvetet och medvetet via ordval och tonfall, vilket kan leda till 

mätfel. Respondentens svar kan även påverkas enbart av intervjuarens närvaro (Bryman & 

Bell, 2013; Dahmström, 2011). Från respondentens sida finns det också risk att en 

teleskopeffekt inträffar; exempelvis om intervjuaren frågar om läkarbesök det senaste 

halvåret och respondenten tror att besöket för sju månader sedan inträffade under det 

senaste halvåret (Dahmström, 2011). Genom att använda anonymitetskoder kan risken för 

intervjuareffekten minimeras, intervjuaren bör dessutom tänka på att vara så neutral som 

möjligt både vid val av kläder, kroppsspråk och tal för att minimera mätfel (Dahmström, 

2011). För att få svar på komplexa frågor så som arbetslöshet är djupintervjuer att föredra 

                                                        
17 Då Norrköpings Kommun i dagsläget inte investerar i arbetsintegrerande sociala företag kommer 

    en sådan analys inte att utföras i studien 
18 Den tid det tar för en investering i det sociala företaget att bli återbetald. För mer information se 
    Nutek (2008b) 
19 Hypotes a: klienten faller tillbaka till ursprungsstadiet efter 1 år/5 år/ 20 år. För mer information se 

    Nilsson & Wadeskog (2005) 
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och vid en sådan intervju är det vanligt att välja ut ett mindre antal deltagare, runt 15 

personer, med ett icke-slumpmässigt urval. Anledningen till urvalsmetoden är att det blir 

viktigt att medvetet ha ett subjektivt urval av intervjupersoner, för att få en representativ 

bild av populationen samt få med personer med olika bakgrund. Vid ett slumpmässigt urval 

kan det råka bli enbart en grupp som blir vald, vilket kan ge en missvisande bild över 

verkligheten (Dahmström, 2011). 

4.3 Metodkritik och forskningsetisk reflektion 

För att kunna göra en rättvis bedömning om hur socialt företagande påverkar samhällets 

ekonomi skulle alla sociala företag inom landet och deras externa effekter behöva 

identifieras. Då det i Sverige saknas en statistisk databank för socialt 

företagande och det även hos Statistiska Centralbyrån saknas koder för att finna 

den (Nutek, 2008a; Nutek, 2008b) är processen extremt tidskrävande och komplicerad. 

Resultatet har bidragit till att svensk forskning inom socialt företagande endast inkluderar 

ett till två företag i varje studie, och så är även fallet i denna rapport. Resultatet som 

framkommer från en sådan studie är således inte helt generaliserbart för alla Sveriges 

kommuner. Så fort en komplett databas är tillgänglig bör forskning göras på ett större 

perspektiv för att besvara frågan om hur socialt företagande påverkar samhällets ekonomi. 

Då målgruppen i studien är långtidsarbetslösa väljs att inte inkludera aktörer så som 

rättsväsendet då aktören inte förväntas att påverkas på samma sätt som om målgruppen 

exempelvis hade varit missbrukare. För att undkomma sekretess hos identifierade aktörer 

utförs djupintervjuer för att erhålla statistik till poster som rör bidrag, 

handläggartid och vårdhistorik. Att använda intervjuer istället för registerdata kan ge 

upphov till felestimeringar och eftersom studien har som syfte att mäta arbetsintegrerande 

socialt företagandes bidrag till samhällsekonomin har sådana effekter stor 

betydelse. Dessutom, i de situationer där det inte framkommit några konkreta siffror och 

minsta-värdesmetoden samt tumregelsprincipen applicerats, är det tänkbart att 

felestimering uppstått på grund av över/underestimering. Alla deltagare som är närvarande 

hos Prosanitas AB under intervjudagarna intervjuas, med undantag från en deltagare som 

självmant väljer att inte delta. Tillgängligheten styr således vilka som intervjuas, något som 

kan tänkas bidra till en viss snedvriden bild av resultatet eftersom inget slumpmässigt urval 

av alla aktiva inom företaget görs. Visionen är att intervjua 15 deltagare men på grund av 

bortfall genomförs enbart 12 intervjuer; optimalt är att intervjua alla 65 deltagare för ett 

mer tillförlitligt empiriskt material. Intervjuerna utförs hos det sociala företaget, något som 

kan vara negativt då optimalt är att hålla intervjuerna på en neutral plats. Dock, då frågorna 

gäller deltagarnas ekonomi, vårdhistorik och relation med de identifierade aktörerna tror 

inte författarna att respondenternas svar påverkas nämnvärt. Dessutom utspelar sig 

intervjuerna i ett separat rum med anonyma svar. 

  



 

15 

 

Vid de intervjuer som genomförs av deltagarna vid verksamheten krävs också vissa 

forskningsetiska överväganden. För det första är det viktigt att låta de intervjuade 

personerna veta vad deras svar kommer att användas till, framför allt för att vara på säkra 

sidan att de inte kommer misstycka om de skulle läsa studien och anse att de samtyckt till 

studien av fel syfte. Dock bör informationen hanteras med försiktighet då individernas svar 

skulle tänkas kunna påverkas av kunskapen. För det andra blir det viktigt att hålla på 

sekretessen, att utomstående inte kan koppla ihop individernas svar med intervjuad person. 

Problemet löses dels genom att varje intervjuad person får 

ett individuellt identitetsnummer och dels genom att publicerade siffror i studien är ett 

genomsnitt av individernas svar. Forskningsetiska överväganden krävs även i kontakt med 

Norrköpings kommun och de sociala företagen i sig. Även om intressenterna har en viss syn 

på hur de önskar att resultatet av studien bör te sig, agerar författarna utifrån en objektiv 

synvinkel och Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer för forskningsetik. 
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5.    Datainsamling 

5.1 Identifiering av aktörer och effekter 

Figur 1 illustrerar den välfärdskarta som framarbetas för studien. Där presenteras de 

aktörer och åtgärder som anses påverkas av den aktuella målgruppen, vilka visar de externa 

effekter som socialt företagande skapar för samhället i stort. Bland annat bidrar socialt 

företagande till externa effekter inom olika delar av sjukvården, olika former av försörjning 

och annat stöd från samhället. De effekter som anses möjliga att undersökas på ett 

representativt sätt beräknas sedan i det socioekonomiska bokslutet i resultatdelen. 

Kronofogden är ett exempel på en extern aktör som således är för komplex att ta med i 

studiens socioekonomiska bokslut då det monetära värdet skiljer sig mellan individer; 

ibland är det positivt, ibland negativt och i vissa fall neutralt. Följaktligen är det svårt att 

generalisera svar om respondenternas förändrade relation med aktören och för att 

minimera mätfel exkluderas därför kronofogden ur studien. 

 

Figur 1. Välfärdskarta för Prosanitas AB 

 

Egen illustration, inspirerad av Eriksson (2013) och Nilsson & Wadeskog (2006)   

 

Figur 2 presenterar den aktörstårta över de externa aktörerna som påverkas av Prosanitas 

AB:s verksamhet och som inkluderas i det socioekonomiska bokslutet. I studien kommer 
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vikt att läggas på arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen, landstinget samt den 

enskilda verksamheten. 

 

Figur 2. Aktörstårta för Prosanitas AB 

 

Egen illustration, inspirerad av Nilsson & Wadeskog (2006) 

     

Tabell 1 identifierar vilka externa effekter som kan kopplas samman med respektive extern 

aktör. Huruvida posterna är positiva eller negativa framkommer i resultatdelen efter utförd 

intervjustudie. Dessutom erhålls offentliga prislistor för samhällets kostnader från 

respektive aktör. Prislistorna baseras på 2014 års siffror, med grund i minsta-

värdesprincipen eftersom deltagarna varit verksamma olika länge hos Prosanitas AB och år 

2014 var det år den deltagare som varit längst hos företaget blev verksam. Uppgifter om 

respektive extern aktörs kostnader för handläggartid har inte kunnat erhållas, därför 

baseras priset på handläggartid för arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt 

kommunen på lönen för en nyutexaminerad handläggare. Dessutom inberäknas sociala 

avgifter på 25 procent, dock inkluderas inte utgifter för exempelvis lokalhyra eftersom det 

inte framkommit några uppgifter om sådana utgifter. Då det inte erhållits pris per vårddygn 

för den form av somatisk vård (fysisk vård, vilket inte inbegriper psykiatrisk vård) som 

framkommit av intervjustudien har minsta-värdesprincipen för övrig somatisk vård 

applicerats. Likaså har pris för besök hos specialistläkare inte heller kunnat erhållas, därför 

beräknas kostnaden vara lika stor som priset för besök hos vårdcentralläkare, med grund i 

tumregelsprincipen.   
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Tabell 1. Externa effekter som följd av Prosanitas AB:s verksamhet 

EXTERN AKTÖR EXTERNA EFFEKTER 

Arbetsförmedlingen A-kassa 

 
Lönebidrag 

 
Handläggartid 

  Kurs hos arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan Sjukersättning 

 
Aktivitetsstöd 

 
Bostadsbidrag 

 
Bostadstillägg 

 
Handläggartid 

  Utredning 

Kommun Handläggartid 

 
Försörjningsstöd 

 
Familjestöd 

 
Boendestöd 

 
Ekonomisk rådgivning 

  Kurs via kommunen 

Landstinget Vårdkontakt 

 
Utredning 

 
Provtagning 

 
Inlagd på sjukhus 

 
Receptbelagt läkemedel 

  Hjälpmedel 
 

 

5.2 Genomförande av intervjuer 

För att omvandla de externa effekter som presenteras i tabell 1 till monetära värden utförs 

djupintervjuer med deltagarna på Prosanitas AB. Visionen är att utföra 15 intervjuer i 

enlighet med Dahmström (2011) och Eriksson (2016) men på grund av bortfall genomförs 

endast 12 intervjuer. Intervjuerna äger rum under två dagar på Prosanitas AB:s kontor i 

Norrköping. En timmes tid undsätts per tillfälle och intervjuerna hålls i ett separat rum 

med syftet att intervjuerna förblir individuella. Deltagarna som studien bygger på befinner 

sig på kontoret under två förbestämda dagar och är beredda på att intervjuerna skall hållas, 

alla deltagare förutom en väljer självmant att delta i studien. Författarna utgår vid 

intervjuerna från intervjumallen som återfinns i Appendix II, en av författarna intervjuar 

respondenten medan den andra sammanställer svaren i en Excelfil. För att hålla den 

utlovade anonymiteten presenteras endast medelvärdet av svaren i uppsatsen. Insamlade 

svar längre tillbaka än två år innan deltagarnas tid hos Prosanitas AB väljs att uteslutas, 

vilket leder till att bland annat kurser hos arbetsförmedlingen fått ett monetärt värde på 

noll eftersom de deltagare som gått sådana kurser genomfört kursen för mer än fem år 

sedan. Svaren från intervjuerna omvandlas till monetära termer med hjälp av offentliga 

prislistor från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och kommunen.  
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6. Resultat och analys 

6.1 Redovisning av intervjustudie 

Identifiering och klassificering av externa aktörer och effekter genomförs i enighet med 

Williamson (1981) och transaktionskostnadsteorin för att kunna identifiera hur den 

organisatoriska delen för de externa aktörerna kan effektiviseras. Figur 3 presenterar 

urvalsfördelningen på respondenternas sysselsättning från den genomförda 

intervjustudien. Hälften av deltagarna kommer från snickeri och textil-verksamheterna, 

generellt är det dock en relativt jämn fördelning.  

 

Figur 3. Urvalsfördelning på sysselsättning 

 

Tabell 2 presenterar de medelvärden som framkommit för varje extern effekt under 

intervjustudien samt de priser som tagits fram med hjälp av offentliga prislistor och som 

det socioekonomiska bokslutet baseras på. Lönen för en nyutexaminerad handläggare 

ligger på 25 200 kr/mån (Unionen, 2015; SACO, 2016), vilket omräknat blir 157 kr/timme. 

Inkluderat med sociala avgifter blir priset för handläggartid 196,25 kr/timme. Lönen för en 

boendestödjare ligger med grund i minsta-värdesprincipen enligt Statistiska Centralbyrån 

(2016) på 23 400 kr/mån, vilket omräknat blir 146 kr/timme. Inkluderat med sociala 

avgifter blir priset för boendestödjare 182,81 kr/timme. 33 procent av respondenterna 

erhöll a-kassa i genomsnitt 14 månader innan sin tid på Prosanitas och fick då i genomsnitt 

ut 12 000 kr/mån. Störst andel av respondenterna hade kontakt med sin handläggare på 

både arbetsförmedlingen och försäkringskassan genom internet eller mail före sin tid hos 

Prosanitas AB.  

 

Restaurang
17%

Städning
8%

Textil
25%

Snickeri
25%

Eget projekt
8%

Anställd
17%
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Tabell 2. Medelvärden från intervjustudie samt offentliga priser 

Extern aktör Effekt Innan  Under  Antal Pris 

Arbetsförmedlingen A-kassa 33 % 0 % 14 mån 12 000 kr/mån 

 
Lönebidrag 0 % - - - 

 

Handläggartid  
   möte/mån 22 % 17 % - 196,25 kr/tim 

 
   telefon/mån 10 % 26 % - 196,25 kr/tim 

 
   internet/mån 54 % 26 % - 196,25 kr/tim 

  Kurs hos AF - - - - 

Försäkringskassan Sjukersättning 17 % 8 % 9 mån 2 333 kr/mån 

 
Aktivitetsstöd 83 % 83 % - 9 002 kr/mån 

 
Bostadsbidrag 17 % 17 % 8 mån 2 450 kr/mån 

 
Bostadstillägg 0 % 0 % 0 mån - 

 

Handläggartid 
   möte/mån 8 % 0 % - 196,25 kr/tim 

 
   telefon/mån 10 % 9 % - 196,25 kr/tim 

 
   internet/mån 42 % 33 % - 196,25 kr/tim 

  Utredning 8 % 0 % - 196,25 kr/tim 
Kommun 
 

Handläggartid 
   möte/mån 8 % 10 % - 196,25 kr/tim 

 
   telefon/mån 0 % 0 % - 196,25 kr/tim 

 
Försörjningsstöd 8 % 8 % 6 mån 8 000 kr/mån 

 
Familjestöd 0 % 0 % 0 mån - 

 
Boendestöd 8 % 8 % 6 mån 182,81 kr/tim 

 
Ek. rådgivning 0 % 0 % 0 st - 

  Kurs via kommunen 0 % 0 % 0 st - 

Landsting Ringt vårdcentral 2,4 ggr 2 ggr - 715 kr/gång 

 
Besök sjuksköterska 1,2 ggr 1,2 ggr - 715 kr/gång 

 
Besök läkare 1,7 ggr 1,2 ggr - 2 135 kr/gång 

 
Besök spec. läkare 0 ggr 0,2 ggr - 2 135 kr/gång 

 
Provtagning 0,8 ggr 0,7 ggr - 715 kr/gång 

 
Utredning 0,2 ggr 0,1 ggr - 2 135 kr/gång 

 
Inlagd som. vård 0,8 ggr 0,2 ggr - 6 929 kr/dygn 

 
Inlagd psyk. vård 0 ggr 0 ggr - - 

 
Receptb. läkemedel - - 

 
ib* 

 
Hjälpmedel - - 

 
ib* 

 
Besök sjukgymnast 1,3 ggr 0,4 ggr - 2 189 kr/gång 

 
Besök psykolog 0 ggr 0 ggr - - 

 
Besök kurator 0,7 ggr 0,7 ggr - 1 200 kr/gång 

  Besök arbetsterapeut 0grr 0,1 ggr - 2 189 kr/gång 
Källa offentliga priser: Landstinget (2014) 
* individuellt beräknad enligt respondenternas svar och läkemedlets/hjälpmedlet specifika kostnad 
    enligt offentlig prislista 2014 

 

Kontakten med myndigheter sjunker generellt efter att deltagarna börjat på det sociala 

företaget, dock ökar kontakten med arbetsförmedlingen genom telefon samt antalet 

handledarmöten hos kommunen efter.  Även antalet utredningar hos försäkringskassan 

sjunker efter att respondenterna börjar hos Prosanitas AB samt andelen av respondenterna 

som erhåller sjukersättning är större innan tiden hos Prosanitas AB jämfört med efter. 

Kontakten med sjukvården är generellt mer innan tiden hos det sociala företaget jämfört 

med efter, undantaget är kontakt med arbetsterapeut som ökar efter att respondenterna 

börjat hos Prosanitas AB. Pris per vårddygn för somatisk vård beräknas enligt Landstinget 

(2014) att vara 6 929 kr/dygn, samt priset för besök hos specialistläkare 2 135 kr/gång. Den 
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genomsnittliga tid deltagarna på Prosanitas AB är aktiva inom verksamheten är 11,58 

månader. 

6.2 Samhällsekonomisk påverkan 

Tabell 3 presenterar uträkningen av den samhällsekonomiska påverkan som socialt 

företagande bidrar med. I appendix III beskrivs hur uträkningarna kalkyleras. 

Tabell 3. Uträkning av samhällsekonomisk påverkan 

Extern aktör Effekt Effekt innan Effekt efter Skillnad effekt 

Arbetsförmedlingen A-kassa20 + 3 640 000 0 + 3 640 000 

 
Lönebidrag 0 - - 

 
Handläggartid + 128 300 - 103 600 + 24 700 

  Kurs hos AF 0 0 0 

  
Netto 
Arbetsförmedlingen + 3 768 300 - 103 600 + 3 664 700 

Försäkringskassan Sjukersättning + 203 100 - 130 000 + 73 100 

 
Aktivitetsstöd + 5 646 500 - 5 646 500 0 

 
Bostadsbidrag + 212 300 - 212 300 0 

 
Bostadstillägg 0 0 0 

 
Handläggartid + 89 300 - 62 600 + 26 700 

  Utredning + 900 0 + 900 

  
Netto 
Försäkringskassan + 6 152 100 - 6 051 400 + 100 700 

Kommun Handläggartid + 11 900 - 14 800 - 2 900 

 
Försörjningsstöd + 260 000 - 260 000 0 

 
Familjestöd 0 0 0 

 
Boendestöd +5 900 - 5 900 0 

 
Ekonomisk rådgivning 0 0 0 

  Kurs via kommunen 0 0 0 

  Netto Kommun + 277 800 - 280 700 - 2 900 

Landsting Besök hos vårdcentral + 4 608 200 - 3 848 000 + 760 200 

 
Provtagning + 448 600 - 358 900 + 89 700 

 
Utredning + 268 000 - 134 000 + 134 000 

 
Inlagd som. vård + 337 800 - 75 100 + 262 700 

 
Inlagd psyk. vård 0 0 0 

 
Receptb. läkemedel + 22 800 - 26 800 - 4 000 

 
Hjälpmedel 0 0 0 

 
Besök sjukgymnast + 177 900 - 59 300 + 118 600 

 
Besök psykolog 0 0 0 

 
Besök kurator + 52 000 - 52 000 0 

  Besök arbetsterapeut 0 - 11 800 - 11 800 

  Netto Landsting + 5 915 300 - 4 565 900 + 1 349 400 

 
Netto totalt + 16 113 500 - 11 001 600 + 5 111 900 

 

                                                        
20 Exempel uträkning för skillnad av effekt A-kassa: (0,33333 x 14 x 12000 x 65) – 0 = 

    3 639 963,6 ≈ 3 640 000 
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Den totala nettosumman ligger på + 5 miljoner kronor, där arbetsförmedlingen är den 

största vinnaren. Noteras bör dock att lönebidrag är en negativ extern effekt som inte 

inkluderas i kalkylen, då uppgifter om posten inte kan erhållas eftersom utgiften bestäms 

individuellt efter den anställdas behov. Om kostnaden inte överstiger ett värde på 426 000 

kronor/månaden förblir samhällseffekten positiv. I beräkningen av handläggartid 

inkluderas endast lön och sociala avgifter, vilket exkluderar kostnader så som lokalhyra 

etcetera. Dock förändras inte nettosumman för arbetsförmedlingens effekt, då summan är 

lika stor innan som efter att deltagarna blivit verksamma i Prosanitas AB. Därigenom 

kommer nettosumman för arbetsförmedlingens effekt ligga på en lägre nivå än vad den gör 

i tabell 3. Kronofogden är en aktör som inte studeras vid studiens socioekonomiska 

bokslut, huruvida den externa effekten för socialt företagande är positiv eller negativ 

framkommer inte i studien. Som Williamson (1981) beskriver krävs identifiering och 

klassificering av kostnader respektive vinster för att i enighet med 

transaktionskostnadsteorin effektivisera organisatoriska ärenden. Som ses i tabell 3 är det 

enbart kommunen som förlorar på arbetsintegrerande sociala företag, där effektiviseringen 

av den själva kommunala verksamheten i sig kanske kan vara svår att genomföra eftersom 

en stor del av siffrorna bygger på ökad handläggningstid. Förlusten på drygt 3 000 

kronor/år är väldigt marginell i proportion till vad samhället vinner i stort. Även här bör 

noteras att kostnader för handläggartid kommer öka om kostnader som hyra etcetera 

tillkommer, därigenom kommer posten att bli större än vad som presenteras i tabell 3.  

Deltagarna i det sociala företaget har mer kontakt med sin handläggare efter att de börjat 

på det sociala företaget eftersom det krävs mer information. Transaktionskostnader är 

något som uppstår i och med att deltagarna måste ha kontakt med sin handläggare, dock 

skulle det mer generellt kunna effektiviseras över myndighetsgränser om exempelvis någon 

särskild plattform skulle utvecklas för att hjälpa deltagarna att själva få och föra in sin 

information. Dessutom, precis som Williamson (1981) nämner att analys av 

transaktionskostnader är centralt för effektivisering, visar resultatet också att även om 

kommunen kortsiktigt förlorar på socialt företagande, vinner samhället i stort. Det blir 

därigenom viktigt att för alla berörda aktörer hitta ett sätt för samarbete, just för att 

effektivisera myndighetsstrukturen och för att investera i socialt företagande. 

6.3 Interna kostnader 

I tidigare litteratur (se Nilsson & Wadeskog, 2006; Lundmark & Nilsson, 2014) jämförs den 

samhällsekonomiska vinsten med det företagsekonomiska bokslutet för att se effekten av 

sociala företag på samhällsekonomin jämfört med företagsekonomin. Enligt Prosanitas 

AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2014, presenterat i tabell 4, gick verksamheten med 

0,3 miljoner kronor i vinst. Dock bör tilläggas att verksamheten under året även öppnade 

sin restaurangverksamhet, vilket förändrar den interna omsättningen och antalet deltagare 

för nästkommande år. 
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Tabell 4. Resultaträkning Prosanitas AB 2014 

Intäkts/kostnadsslag Intäkter Kostnader 

Nettoomsättning + 3 498 627 
 Ränteintäkter + 68 
 

Summa intäkter + 3 498 695   

Råvaror och förnödenheter 
 

- 254 259 

Övriga externa kostnader 
 

- 941 757 

Personalkostnader 
 

- 1 907 673 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
 

- 87 161 

Räntekostnader 
 

- 544 

Summa kostnader   -3 191 394 

Vinst + 307 301   
 

 

6.4 Socioekonomiskt bokslut 

I tidigare studier (se Nilsson & Wadeskog, 2006; Lundmark & Nilsson, 2014) analyseras 

företagets resultat tillsammans med det samhällsekonomiska för att ge ett 

helhetsperspektiv på den samhällsekonomiska påverkan socialt företagande bidrar med. 

Tabell 5 presenterar det socioekonomiska bokslutet som genomförs för Prosanitas AB, 

baserat på de fyra externa aktörerna som framarbetats för studien med företaget 

inkluderat. I tabell 6 kan de nyckeltal som är relevanta för studien observeras. 

 

Tabell 5. Socioekonomiskt bokslut Prosanitas AB 

  

Arbets-
förmedling Företag 

Försäkrings-
kassa Kommun Landsting Summa Vinst 

Arbets-
förmedling Intäkt 3 768 200 

    
3 768 200 3 664 600 

 
Kostnad 103 600 

    
103 600 

 
Företaget Intäkt 

 
3 498 700 

   
3 498 700 307 300 

 
Kostnad 

 
3 191 400 

   
3 191 400 

 Försäkrings-
kassa Intäkt 

  
6 152 100 

  
6 152 100 100 700 

 
Kostnad 

  
6 051 400 

  
6 051 400 

 
Kommun Intäkt 

   
271 900 

 
27 1900 - 2 900 

 
Kostnad 

   
274 800 

 
274 800 

 
Landsting Intäkt 

    
5 915 200 5 915 200 1 349 300 

 
Kostnad 

    
4 565 900 4 565 900 

 
Totalt Intäkt 

     
19 606 100 5 419 000 

 
Kostnad 

     
14 187 100 
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Tabell 6. Nyckeltalsanalys 

Nyckeltal Kvot Värde 

Vinst Prosanitas AB ur ett samhällsperspektiv 5 419 031   

/företagsperspektiv /307 301 17,63 

Samhällsvinst från Prosanitas AB 5 419 031   

/deltagare och år /65 83 369,7 
Egen uträkning, inspirerad av Nilsson & Wadeskog (2006) samt Nilsson & Wadeskog (2005) 

 

Prosanitas AB:s intäkter i företagstermer uppgår till 3,5 miljoner kronor för år 2014 medan 

samhällsintäkterna ligger på 19,6 miljoner kronor. Nettovinsten för Prosanitas AB:s 

verksamhet uppgår i 2014 års siffror till 0,3 miljoner kronor medan nettovinsten för 

samhället ligger på 5,4 miljoner kronor, vilket betyder att samhällsvinsten är 17,63 gånger 

högre än den företagsekonomiska vinsten. Samhällsvinsten från Prosanitas AB:s 

verksamhet per deltagare och år är 0,08 miljoner kronor. Resultatet kan jämföras med 

Nilsson & Wadeskogs (2006) socioekonomiska studie på Basta och Vägen ut! som hade 

54,4 och 7,6 gånger mer samhällsvinst än företagsvinst samt 1,25 miljoner kronor och 0,98 

miljoner kronor per deltagare och år. Den stora vinnaren i studien är arbetsförmedlingen 

som besparar 3,7 miljoner kronor på socialt företagande, medan kommunen förlorar 0,003 

miljoner kronor. Resultatet är ett intressant iakttagande i jämförelse med Nilsson & 

Wadeskog (2006) där de stora vinnarna var försäkringsbolag, socialtjänst och rättsväsendet 

samt i Lundmark & Nilsson (2014) där vinnarna var ESF och arbetsförmedlingen på kort 

sikt och kommunen på lång sikt. En förklaring till skillnaden kan vara att den målgrupp 

som analyseras i studien är en annan än vad som tidigare undersökts, men även att de 

identifierade externa aktörerna skiljer sig åt mellan de olika socioekonomiska boksluten 

som följd av de skilda målgrupperna. I Nilsson & Wadeskog (2006) undersöks exempelvis 

människor som haft någon form av beroende, där externa aktörer som exempelvis 

rättsväsendet har en enorm påverkan på hur utfallet blir. Resultatet som visar att socialt 

företagande är samhällsekonomiskt lönsamt bör dock tas med stor försiktighet eftersom 

flera av de externa effekterna inte kan beräknas. Bland annat kan lönebidragskostnaden 

inte erhållas, en kostnad som bestäms individuellt efter den anställdes behov. För att 

lönebidragsposten ska kunna göra det socioekonomiska bokslutet som presenteras i tabell 5 

till negativt, krävs det att kostnaden uppgår till 451 600 kronor/månad21 och eftersom 

Prosanitas AB har fyra anställda som kan erhålla lönebidrag är scenariot omöjligt.  

  

                                                        
21 5 419 000/12 månader/4 anställda = 112 900 i lönebidrag per anställd i månaden  
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6.5 Känslighetsanalys 

Eftersom alla siffror som presenterats i tabell 3 är beräknade med minsta-värdesprincipen 

kan det finnas en underliggande osäkerhet. Tabell 7 redovisar en känslighetsanalys som 

visar hur de monetära värdena från de olika externa aktörerna ändras om 

medelvärdena/priserna och antalet deltagare förändras, vilket beskrivs i tabellens vänstra 

kolumn. Känslighetsanalyserna illustrerar att även om medelvärdet/priserna på 

deltagarnas svar ökar respektive minskar med 10 procent förändras inte vilka aktörer som 

vinner respektive förlorar på det sociala företaget. Arbetsförmedlingen är fortfarande den 

stora vinnaren och kommunen förlorar fortfarande marginellt. Samma resultat syns då man 

ökar respektive minskar antalet deltagare på det sociala företaget. Det som kan utläsas från 

känslighetsanalysen är att även om värdena ändras är socialt företagande fortfarande 

samhällsekonomiskt lönsamt, dock ändras resultatet utefter vilka priser som gäller samt 

hur många deltagare som inkluderas i studien. Siffrorna i studien beräknas utifrån minsta-

värdesprincipen, skulle man öka värdena ser man med hjälp av känslighetsanalysen att den 

positiva samhällseffekten blir högre. Eftersom flera poster inte kan beräknas monetärt och 

att externa aktörer som exempelvis kronofogden inte inkluderas i beräkningen bör 

resultatet om samhällsekonomisk lönsamhet fortfarande beaktas med försiktighet. 

 

Tabell 7. Känslighetsanalys 

  

Arbets- 
förmedling 

Försäkrings- 
kassa Kommun Landsting Totalt 

10 % högre 
medelvärde/pris Effekt innan 4 145 100 6 767 300 305 600 6 506 700 17 724 700 

 
Effekt efter 114 000 6 656 600 308 800 5 022 400 12 101 800 

  Totalt 4 031 100 110 800 -3 200 1 484 300 5 622 900 
10 % lägre 
medelvärde/pris Effekt innan 3 391 400 5 536 900 250 100 5 323 700 14 502 000 

 
Effekt efter 93 300 5 446 300 252 600 4 109 300 9 901 500 

  Totalt 3 298 100 90 600 -2 600 1 214 400 4 600 600 

50 deltagare Effekt innan 4 637 800 7 571 800 342 000 7 280 200 19 831 800 

 
Effekt efter 127 600 7 447 900 345 500 5 619 600 13 540 500 

  Totalt 4 510 200 123 900 -3 500 1 660 700 6 291 400 

80 deltagare Effekt innan 2 898 600 4 732 400 213 700 4 550 100 12 394 900 

 
Effekt efter 79 700 4 655 000 215 900 3 512 200 8 462 800 

  Totalt 2 818 900 77 500 -2 200 1 037 900 3 932 100 
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6.6 Icke-monetära effekter 

I enighet med den principal-agent problematik som Ceric (2015) och Rompf (2015) 

nämner, och som uppkommer i och med den osäkerhet som uppstår då ett företag anställer 

en individ utan referenser, blir det viktigt att även undersöka externa effekter som inte kan 

ges ett monetärt värde. I tabell 8 redovisas de effekter som framkommit under 

intervjustudien. 

Tabell 8. Icke-monetära effekter 

Extern effekt Intäkt Kostnad 
KASAM + 

 Ökad självkänsla/självförtroende +  

Erhållande av referens + 
 Ineffektiv myndighetsstruktur  - 

Dåligt rykte för oseriös verksamhet 
 

- 

 
 

En gemensam nämnare bland både respondenterna i intervjustudien samt i samtal med 

kunniga inom ämnet är vikten av KASAM. Att känna sammanhang för det man arbetar med 

ger deltagarna en mening med att gå till arbetet varje dag. Dessutom anser flertalet av 

respondenterna att Prosanitas AB är en värdefull språngbräda ut i arbetslivet, oavsett om 

det handlar om att bli anställd direkt av företaget i sig eller som referens för annan 

arbetsgivare. En annan viktig positiv effekt av Prosanitas AB:s verksamhet är den ökade 

självkänslan och uppbyggandet av deltagarnas självförtroende. Oseriösa sociala företag är 

dock en stor kostnad för samhället i sig, vilka ger socialt företagande dåligt rykte och 

medför att externa aktörer inte vågar satsa på de seriösa verksamheterna. Det framkommer 

även i intervjuerna att myndighetsstrukturen anses som ineffektiv då stort eget ansvar 

krävs av deltagarna. Flertalet av respondenterna anser att företaget ger dem möjlighet att 

kunna utvecklas i sin egen takt och att kunna återfå det självförtroende som brutits ned 

efter åratal av arbetslöshet. Den ökade självkänslan är något som inte går att värdera i 

monetära termer men är viktigt på individnivå och således för ett välmående samhälle. 

Företaget blir som en mentor för deltagarna för att på sikt bli redo att inkluderas på den 

traditionella arbetsmarknaden. Det socialt arbetsintegrerande företaget kan därigenom 

tolkas som en fjärde aktör på marknaden. Företaget fungerar som ett hjälpmedel för att öka 

antalet arbetstagare på arbetsmarknaden och på så sätt minska den strukturella 

arbetslösheten i samhället på sikt. Prosanitas AB ger således deltagarna en referens som 

annars skulle var svår att få och minskar därigenom den ofullständiga information och 

arbetsgivarens problematik med moral hazard som Ceric (2015) nämner. Principal-

agentproblematiken som Rompf (2015) beskriver minskas eftersom osäkerheten att 

anställa en person utan referenser försvinner. Att skriva ett kontrakt som uppdragsgivaren 

inte kan påverka blir således inte ett lika stort problemområde eftersom tilliten för agentens 

prestation ökar i och med att det sociala företaget kan fungera som referens. Som Jensen & 
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Meckling (1976) beskriver kan kostnaden ses som en transaktionskostnad som minskas 

eftersom uppdragsgivaren då har en säkerhet i och med det sociala företaget. Och som det 

framkommer i studien är arbetsförmedlingen den externa aktör som vinner mest på sociala 

företag medan kommunen förlorar marginellt på det. Sociala arbetsintegrerande företag 

blir således svåra att analysera då de har dubbla funktioner i samhället. 

Precis som Wronka (2013) och Loosemore (2015) beskriver hamnar socialt företagande 

någonstans mellan vinstmaximerande företag och icke-vinst drivna organisationer. Då det i 

dagsläget i Sverige saknas ett regelverk eller en klassificering som urskiljer seriösa från 

oseriösa aktörer upplevs transaktionskostnaden för att komma in på marknaden som ett 

arbetsintegrerande socialt företag enligt Clasinder & Clasinder (2016) som hög. 

Anledningen är att en del kommuner förknippar typen av företagande med oseriösa 

verksamheter där ägarna endast driver företaget av egenintresse. Så är dock oftast inte 

fallet med socialt arbetsintegrerande företag, där visionen är att kunna erbjuda 

arbetsträning under förutsättningar så identiska med det riktiga arbetslivet som möjligt. 

Dessutom måste ett socialt arbetsintegrerande företag, precis som Arnell (2010) beskriver, 

utgå från tillväxtverkets fyra kriterier, vilka bland annat innebär att vinsten ska 

återinvesteras i företaget. Enligt Lagander (2015) är tillväxtverkets fyra kriterier en 

indikation på att ett företag bedriver en seriös verksamhet. Trots indikationen återstår 

fortfarande en osäkerhet på om just det specifika företaget är en seriös verksamhet, något 

som ytterligare kan tänkas bidra till det tillitsproblem som både Ceric (2015) och Rompf 

(2015) nämner. På grund av asymmetrisk information skulle en situation med adverse 

selection kunna uppkomma och därigenom skulle ett kontrakt ingås med fel motpart. 

Osäkerheten kan i sin tur bidra till en ineffektiv myndighetsstruktur då tilliten mellan 

myndigheter och sociala företag är låg innan företagen lyckats bevisa att de är seriösa 

aktörer. Socialt arbetsintegrerande företag i Norrköping får i dagsläget inget finansiellt stöd 

från myndigheter så som kommunen. Efter resultatet från uppsatsen och liknande studier 

skulle dock troligtvis samhällsnyttan öka om kommuner vågar investera i socialt 

arbetsintegrerade företag. För att minska agentkostnaden och därigenom få kommuner att 

våga investera i socialt arbetsintegrerande företag, skulle ett regelverk eller en klassificering 

av seriösa aktörer behövas. Ett sådant regelverk skulle därigenom minimera risken för den 

problematik med adverse selection som Ceric (2015) och Rompf (2015) beskriver, vilket 

resulterar i att investeringar skulle göras hos de företag som aktivt jobbar efter 

tillväxtverkets fyra kriterier och på så sätt ökar samhällsnyttan. Situationen som uppstår är 

dock inte enbart problematisk på samhällsnivå. 

Myndighetsstrukturen upplevs även ineffektiv på individnivå då det saknas samarbete 

mellan olika myndigheter; transaktionskostnaderna upplevs som höga för arbetssökande då 

de på egenhand måste ta kontakt med rätt myndighet för rätt hjälp. A-kassa, aktivitetsstöd, 

jobbsökande, lönebidrag och bostadsbidrag har i studien visat sig vara exempel på 
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hjälpmedel som är utspridda hos olika myndigheter, något som kan vara svårt för en 

enskild individ att själv ta reda på. Transaktionskostnaderna för en arbetssökande att få 

hjälp av bland annat arbetsförmedlingen kan tänkas upplevas som höga, då allt ansvar 

hänger på individen att själv vara motiverad att vilja söka jobb om och om igen efter avslag. 

Som Rosholm & Svarer (2008) skriver har en person som varit arbetslös länge mycket 

svårare att komma in på arbetsmarknaden. En förklaring som även stärks av 

respondenterna i studien då det sociala arbetsintegrerande företaget anses vara en bra väg 

tillbaka till den traditionella arbetsmarknaden. Enligt resultatet av intervjustudien anses 

bland annat uppbyggandet av självförtroendet vara en bidragande faktor, vilket i sin tur ger 

ökad motivation till de personer som fastnat i en period av arbetslöshet. Tidigare studier så 

som Fitzenberger & Speckesser (2007) samt Røed & Raum (2006) nämner även den 

negativa inlåsningseffekt som kan uppstå som följd av socialt företagande. I intervjustudien 

av deltagarna hos Prosanitas AB har en sådan effekt inte framkommit, dock kan det tänkas 

att en sådan effekt uppstår eftersom deltagarna under en begränsad tid är ”låst” vid 

företaget. På Prosanitas AB är den genomsnittliga tid deltagarna är aktiva hos 

verksamheten 11,58 månader, en period där det är ganska troligt att deltagarna inte söker 

andra arbeten eftersom de redan har sin sysselsättning. Dock, eftersom de flesta deltagare 

hos Prosanitas AB är långtidsarbetslösa i sysselsättningsfasen är det troligt att effekten inte 

skulle visa sig vara särskild stor. Är en individ inte aktivt arbetssökande när den är utan 

arbete står personen enligt definition utanför arbetskraften (Borjas, 2013) och kan således 

inte hamna i en inlåsningseffekt.  
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7. Slutsats, framtida forskning och policyimplikation 

Slutsatsen av studien är att socialt arbetsintegrerande företagande är samhällsekonomiskt 

lönsamt. Viktigt att nämna är att alla identifierade externa effekter och aktörer inte är 

inkluderade i studien. Situationen genererar en viss osäkerhet i beräkningen av den exakta 

samhällsekonomiska vinsten som arbetsintegrerande sociala företag bidrar med, en 

osäkerhet som förvisso alltid finns när effekter utan monetärt värde omvandlas till 

monetära enheter. Dessutom baseras en stor del av studiens resultat och analys på de 

effekter som inte går att omvandla till icke-monetära enheter. En del av samhällets 

kostnader handlar om ineffektiv myndighetsstruktur och att arbetsintegrerande sociala 

företag får dåligt rykte på grund av att kommuner har problematik med att utläsa 

skillnaden mellan seriösa och oseriösa företag. De transaktions- och agentkostnader som 

uppstår blir således svåra att erhålla, vilket även gäller för de samhällsekonomiska vinster 

som uppstår när problemet med adverse selection försvinner. Fram tills det finns en 

komplett databas som gör det möjligt att i en ekonometrisk studie identifiera alla sociala 

företag och deras effekter kommer aldrig ett exakt svar på frågan att erhållas. Att samla 

ihop en sådan empirisk databas skulle vara att föredra samt utvecklandet av en metod som 

kan värdera externa effekters monetära värde så som KASAM och ökad självkänsla. För 

framtida studier rekommenderas det att utföra större studier dels med fler sociala företag 

och dels med fler respondenter i intervjustudien, även att intervjua gamla deltagare i 

sociala företag för att se vad de gör efter sin tid där.  Jämförs studien med liknande 

socioekonomiska bokslut gjorda i Sverige är det en del motsättningar om vilka aktörer som 

vinner respektive förlorar på socialt företagande, likheten mellan alla studier är att det är 

fler som vinner än förlorar på studerade sociala företag i Sverige. Vid samtalen genomförda 

under studien framkommer det att ett regelverk eller en klassificering vore att föredra så att 

det går att urskilja seriösa från oseriösa aktörer. Regelverket skulle troligen leda till att fler 

vågar investera i sociala företag vilket i sin tur skulle öka samhällsnyttan. 

Policyimplikationen från studien blir således att möjligheten att utforma ett sådant 

regelverk bör beaktas för att gynna samhällsekonomin i stort samt förbättra situationen för 

alla de som står utanför arbetsmarknaden och samhället.  
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Appendix I 

Offentliga institutioner och organisationer knutna till socialt företagande 

Arbetsförmedlingen betalar ut a-kassa om den arbetslösa uppfyller kriterierna för a-kassa 

(Nutek, 2008b). 

Coompanion Östergötland arbetar med social ekonomi i Östergötland och fungerar som 

företagsrådgivare åt kooperativ samt åt personer som har affärsidéer men är osäkra på hur 

man förverkligar den och således behöver hjälp(Coompanion, 2016). 

ESF (Europeiska Social Fonden) är en statlig myndighet som skapades år 2000 som 

finansierar och utvärderar projekt som främjar sysselsättningsåtgärder, 

kompetensutveckling och integrationsinsatser. ESF förvaltar Europeiska socialfonden, 

Europeiska integrationsfonden och Fead22 (Svenska ESF-rådet, 2016). 

Försäkringskassan betalar ut ersättning till personer som inte kan arbeta på grund av 

funktionsnedsättning eller sjukdom (Nutek, 2008a; Nutek, 2008b). 

Kommunen ansvarar för att alla inom kommunen får det stöd de behöver och är den aktör 

som betalar ut försörjningsstöd om den enskilda inte har rätt till a-kassa eller ersättning 

från Försäkringskassan(Nutek, 2008a). 

Kooperativtjänst K ek. för. Kooptjänst öppnades 2012 med målet att maximera antalet 

anställningar. Kooptjänst har sin verksamhet i åtta olika kommuner; Finspång, Kinda, 

Linköping, Norrköping, Katrineholm, Vingåker, Tranås och Ydre. Varje kooperativ som 

ingår i verksamheten har sin egen affärsidé, där vinsten går åt till att återinvestera in i 

verksamheten och öppna nya kooperativ. Kooptjänst har ett samarbete med 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen och erbjuder därigenom platser för 

arbetsträning och praktik. I dagsläget har man 82 anställda inom verksamheten 

(Kooptjänst, 2016; Karlsson, 2016). 

NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket) var en myndighet som bildades år 1991, 

1998 började myndigheten omfördelas till andra offentliga institutioner och år 2009 gick 

den återstående verksamheten till Tillväxtverket medan NUTEK avvecklades helt 

(Halvarsson, 2010). 

Orangeriet var ett likvärdigt projekt som Orangeriet 2 med skillnaden att Norrköpings 

kommun inte medverkade, projektet sträckte sig mellan december 2008 och oktober 2011 

och 320 deltagare medverkade (Blomqvist, 2011). 

                                                        
22Fonden för de som har det sämst ställt. För mer information se Svenska ESF-rådet (2016) 
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Orangeriet 2 var ett projekt som sträckte sig från november 2011 till juli 2014 som 

medfinansierades av ESF och drevs av Coompanion Östergötland. Projektet riktades till 

400 långtidsarbetslösa i Norrköping, Linköping, Katrineholm, Vingåker, Kinda och 

Finspångs kommuner med ersättning från respektive kommun samt försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen. Målet med Orangeriet 2 var att få deltagarna närmare egenförsörjning 

genom integrering till arbetsintegrerade sociala företag och att skapa känsla av KASAM och 

egenmakt för deltagarna i projektet. Efter projektets slut var 45 procent av deltagarna 

egenförsörjande som tidigare stod utanför arbetsmarknaden (Coompanion Östergötland, 

2014). 

Prosanitas AB är ett arbetsintegrerande socialt företag i Norrköping som startades i april 

2013. Företaget utgår från begreppet ”Vi bygger människor” med hjälp av olika verktyg som 

bland annat att bedriva en restaurang/catering, snickeri-, och textilverksamhet samt 

städ/tvätt. Prosanitas AB tar enbart in långtidsarbetslösa via Arbetsförmedlingen, därav är 

högutbildade likväl som lågutbildade verksamma inom företaget. I sin verksamhet har man 

40 platser för arbetslösa från fas 3, 20 platser för arbetsträning, 5 platser för förstärkt 

arbetsträning samt enstaka övriga avtal (Prosanitas AB, 2016; Clasinder & Clasinder, 2016). 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har som uppgift att bistå med information, 

kunskap och kontakter om socialt företagande. SKL har ett nätverk med aktörer från 

samordningsförbundet, kommuner och landsting där frågor rörande socialt företagande 

diskuteras och analyseras (Höijer, 2015). 

SKOOPI (de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation) bildades år 2000 

för att främja kooperativens utveckling. År 2013 ändrades deras stadgar och blev en 

intresseorganisation för alla arbetsintegrerande sociala företag oavsett bolagsform (Skoopi, 

2016). 

Sofisam är en webbplats som fungerar som ett stöd för myndigheter som vill samarbeta 

med socialt arbetsintegrerande företag samt för personer som driver och vill starta sådan 

verksamhet. Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Försäkringskassan är tillsammans 

ansvariga för Sofisam i samverkan med SKL och SKOOPI (Sofisam, 2016). 

Tillväxtsverket har bland annat arbetsområdet att underlätta företagande och 

entreprenörskap i Sverige, vilket även inkluderar sociala företag (Arnell, 2010). 
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Appendix II 

Intervjumall Prosanitas 

INTERVJUUNDERLAG PROSANITAS AB 

Vi är två studenter från Linköpings Universitet som ska undersöka vilken samhällseffekt 

som socialt företagande bidrar till. För att kunna göra en rättvis bedömning för den 

samhällsnytta ett socialt arbetsintegrerande företag som Prosanitas AB har, behöver vi Din 

hjälp med kompletterande information. 

 

Vi har identifierat fyra statliga aktörer som påverkas av Prosanitas AB:s verksamhet; 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen och landstinget. Genom att ställa frågor 

om er nuvarande respektive dåvarande relation med de nämnda aktörerna kommer vi 

beräkna vilken kostnad samt vinst respektive aktör får som en effekt av Prosanitas AB:s 

verksamhet.  

 

Vår uppsats kommer användas som en del av ett beslutsunderlag för Norrköpings kommun, 

huruvida sociala företag är värda att investera i. Era svar kommer vara helt anonyma. Alla 

kommer få en identitetskod och det enda som kommer presenteras i arbetet är 

genomsnittsvärdena av svaren, vilket innebär att koppla samman ditt svar med dig som 

person är omöjligt. Vi (Jessica och Kristin) kommer att fylla i Formuläret i Excel under 

intervjun men det är nedanstående frågor som kommer ställas. Frågorna kan se lite röriga 

och omfattande ut men i stora drag det handlar de om handläggartid, historik hos sjukvård 

och finansiering från olika aktörer. Vi kommer givetvis att klargöra eventuella frågor under 

intervjutillfället. Vi är jättetacksamma för alla svar då det är till stor hjälp i vårt arbete! 

Frågorna är indelade för de fyra olika aktörerna. Givetvis bjuds det på fika under samtalet! 

 

Man eller Kvinna?_________________________________________________ 

Hur länge har du varit hos Prosanitas AB?_________________________________ 

Vad har du för sysselsättning hos Prosanitas AB?____________________________ 
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ARBETSFÖRMEDLINGEN 
 Ja Nej 

Hade du A-kassa innan din tid hos Prosanitas AB   

Om ja, hur många månader?   

Hur mycket fick du i a-kassa?   

Har du gått någon kurs genom arbetsförmedlingen innan din tid hos 

Prosanitas AB? Hur många tillfällen? 

  

Har du gått någon kurs genom arbetsförmedlingen efter din tid hos 

Prosanitas AB? Hur många tillfällen? 

  

Hur har du kontakt med arbetsförmedlingen? Genom telefon, internet 

eller träff hos Handläggare 

  

Hur många gånger i månaden i genomsnitt träffade du en handläggare 

hos arbetsförmedlingen innan din tid hos Prosanitas AB?  

  

Hur många gånger i månaden träffar du i genomsnitt en handläggare 

under din hos Prosanitas AB?  

  

Hur många gånger i månaden i genomsnitt ringde du 

arbetsförmedlingen innan din tid hos Prosanitas AB?  

  

Hur många gånger i månaden mailade du i snitt arbetsförmedlingen 

innan din tid hos Prosanitas AB? 

  

Hur många gånger i månaden mailar du i snitt arbetsförmedlingen 

under din tid hos Prosanitas AB?  

  

Använde du tolk under något av besöken/samtalen? Vilka?   
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FÖRSÄKRINGSKASSAN  

 Ja Nej 

Hade du sjukersättning innan din tid hos Prosanitas AB?   

Om ja, hur många månader?   

Hur mycket fick du i månaden?   

Har du sjukersättning idag?   

Om ja, hur många månader?   

Hur mycket får du i månaden?   

Har du aktivitetsstöd? (Endast om nej på a-kassa)   

Om ja, hur mycket får du i aktivitetsstöd? (Innan eller efter Prosanitas 

AB) 

  

Har du bostadsbidrag?   

Om ja, hur månader har du haft det? (Innan eller efter Prosanitas AB)   

Hur mycket får du i bostadsbidrag i snitt?   

Har du bostadstillägg? (Om du har barn)   

Om ja, hur månader har du haft det? (Innan eller efter Prosanitas AB)   

Hur mycket får du i bostadstillägg?   

Hur har du kontakt med försäkringskassan? Genom telefon, 

internet/mail eller träff hos Handläggare? 

  

Hur många gånger i månaden i snitt träffade du en handläggare hos 

försäkringskassan innan din tid hos Prosanitas AB? 

  

Hur många gånger i månaden träffar du i snitt en handläggare under din 

tid hos Prosanitas AB? 

  

Hur många gånger i månaden mailade du i snitt försäkringskassan 

innan din tid hos Prosanitas AB? 

  

Hur många gånger i månaden mailar du i snitt försäkringskassan under 

din tid hos Prosanitas AB?  

  

Hur många gånger i månaden ringde du i snitt försäkringskassan innan 

din tid hos Prosanitas AB?  

  

Hur många gånger i månaden ringer du i snitt försäkringskassan under 

din tid hos Prosanitas AB?  

  

Använde du tolk under något av besöken/samtalen? Vilka?   

Har du haft någon utredning hos försäkringskassan?   

Om ja, i vilken omfattning? När hade du utredningen/utredningarna?   
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KOMMUN   

 Ja Nej 

Har du haft något möte/telefonsamtal 

med en handläggare på 

kommunen/socialkontoret innan (och 

efter) din tid hos Prosanitas AB? 

  

Om ja, hur många gånger? (Innan och 

efter Prosanitas AB) 

  

Har du haft något möte/telefonsamtal 

med en handläggare på 

kommunen/socialkontoret under din tid 

hos Prosanitas AB? 

  

Om ja, hur många gånger?    

Har du eller har du haft 

försörjningsstöd? 

  

Om ja, hur månader? När? (Innan eller 

efter Prosanitas AB) 

  

Hur mycket fick/får du ut i månaden?   

Har du eller har du haft familjestöd?   

Om ja, hur många månader? När? (Innan 

eller efter Prosanitas AB) 

  

Har du eller har du haft boendestöd? 

(Hemtjänst, etc.) 

  

Om ja, hur många månader? När? (Innan 

eller efter Prosanitas AB) 

  

Har du fått ekonomisk rådgivning genom 

kommunen? 

  

Om ja, hur många gånger? När? (Innan 

eller efter Prosanitas AB) 

  

Har du gått någon kurs via kommunen? 

Ex. jobbkurs etc. 

  

Om ja, hur många gånger? När? (Innan 

eller efter Prosanitas AB) 
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LANDSTING   

 Innan Prosanitas AB Efter Prosanitas AB 

Har du besökt/ringt någon vårdcentral 

under de senaste två åren? 

  

Om ja: Har du ringt? Hur många gånger?    

Om ja: Hur många gånger har du besökt 

vårdcentralen? 

  

Antal gånger hos Läkare   

Antal gånger hos Sjuksköterska   

Antal gånger hos Specialistläkare   

Har du tagit prover? Hur många gånger 

innan och efter Prosanitas AB? 

  

Har du haft någon form av utredning? 

Ryggskada/ Magont/ Psykologiskt? Vad 

för utredning? Vid hur många tillfällen 

innan och efter Prosanitas AB? 

  

Har du varit inlagd på sjukhus under de 

senaste två åren? 

  

Om ja, vilken typ?   

Somatisk vård (fysisk vård), Vad var du 

inlagd för? 

  

Psykiatrisk vård   

Hur längesedan var du inlagd? Hur 

många gånger? Hur länge var du inlagd 

varje gång? (Innan eller efter start på 

Prosanitas AB) 

  

Har du fått någon medicin/läkemedel 

utskriven?  

  

Antal gånger (Innan och efter Prosanitas 

AB) 

  

Om ja, vilken typ av medicin/läkemedel?   

Har du nått maxtaket? (1100 per år sedan 

är det kostnadsfritt) 

  

Om ja, när på året nådde du maxtaket?   

Om nej, vilken årskostnad har du?   

Har du fått något hjälpmedel utskrivet?   

Om ja, antal gånger? (Innan och efter 

Prosanitas AB) 

  

Om ja, vilket hjälpmedel? (Ex. 

handledsskydd) När? 

  

Har du haft någon egen kostnad? Ex 

hyra? 

  

Har du träffat någon av följande:   

Sjukgymnast   

Psykolog   

Kurator   

Arbetsterapeut   

Om ja hur många gånger   

Sjukgymnast   

Psykolog   
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Kurator   

Arbetsterapeut   
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Appendix III 

Tabell 9. Uträkning externa effekter 

EXTERN AKTÖR EXTERNA EFFEKTER 

UTRÄKNING 

SKILLNAD EXTERN EFFEKT 

Arbetsförmedlingen 

 

 

A-kassa 

 

 

Procent som haft a-kassa x genomsnitt 

antal månader x genomsnitt belopp x 

antal deltagare hos Prosanitas AB 

  

Lönebidrag 

 

 

Procent anställda som haft lönebidrag x 

genomsnitt antal månader x genomsnitt 

belopp x antal anställda hos Prosanitas AB 

  

Handläggartid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procent som träffat handläggare x 

genomsnitt antal besök per månad x 

kostnaden för ett möte x antal deltagare 

hos Prosanitas AB) + (Procent som ringt 

handläggare x genomsnitt antal samtal per 

månad x kostnaden för ett samtal x antal 

deltagare hos Prosanitas AB) + (Procent 

som mailat handläggare x genomsnitt 

antal mail per månad x kostnad för ett 

mail x antal deltagare hos Prosanitas AB) 

  

Kurs hos AF 

 

 

Procent som gått på kurs x antal tillfällen 

per kurs x kostnad per timme x antal 

deltagare hos Prosanitas AB 

Försäkringskassan 

 

 

 

Sjukersättning 

 

 

 

Procent som haft sjukersättning x 

genomsnitt antal månader skillnad x 

genomsnitt skillnad belopp x antal 

deltagare hos Prosanitas AB 

  

Aktivitetsstöd 

 

 

Procent som haft aktivitetsstöd x 

genomsnitt antal månader x genomsnitt 

belopp x antal deltagare hos Prosanitas AB 

  

Bostadsbidrag 

 

 

Procent som haft bostadsbidrag x 

genomsnitt antal månader x genomsnitt 

belopp x antal deltagare hos Prosanitas AB 

  

Bostadstillägg 

 

 

 

 

 

 

 

Procent som haft bostadstillägg x 

genomsnitt antal månader x genomsnitt 

belopp x antal deltagare hos Prosanitas AB 
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Handläggartid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procent som träffat handläggare x 

genomsnitt antal besök per månad x 

kostnaden för ett möte x antal deltagare 

hos Prosanitas AB) + (Procent som ringt 

handläggare x genomsnitt antal samtal per 

månad x kostnaden för ett samtal x antal 

deltagare hos Prosanitas AB) + (Procent 

som mailat handläggare x genomsnitt 

antal mail per månad x kostnaden för ett 

mail x antal deltagare hos Prosanitas AB) 

  

Utredning 

 

 

 

Procent som haft en utredning x 

genomsnitt antal tillfällen x kostnad 

utredning x antal deltagare hos Prosanitas 

AB 

Kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handläggartid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procent som träffat handläggare x 

genomsnitt antal besök per månad x 

kostnaden för ett möte x antal deltagare 

hos Prosanitas AB) +(Procent som ringt 

handläggare x genomsnitt antal samtal per 

månad x kostnaden för ett samtal x antal 

deltagare hos Prosanitas AB) +(Procent 

som mailat handläggare x genomsnitt 

antal mail per månad x kostnaden för ett 

mail x antal deltagare hos Prosanitas AB) 

  

Försörjningsstöd 

 

 

Procent som haft försörjningsstöd x 

genomsnitt antal månader x genomsnitt 

belopp x antal deltagare hos Prosanitas AB 

  

Familjestöd 

 

 

Procent som haft familjestöd x genomsnitt 

antal månader x genomsnitt belopp x 

antal deltagare hos Prosanitas AB 

  

Boendestöd 

 

 

Procent som haft boendestöd x 

genomsnitt antal månader x genomsnitt 

belopp x antal deltagare hos Prosanitas AB 

  

Ekonomisk rådgivning 

 

 

Procent som haft ekonomisk rådgivning x 

genomsnitt antal tillfällen x kostnad x 

antal deltagare hos Prosanitas AB 

  

Kurs via kommunen 

 

 

Procent som gått på kurs via kommunen x 

genomsnitt antal tillfällen x kostnad per 

timme x antal deltagare hos Prosanitas AB 
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 Landstinget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besök hos vårdcentral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procent som ringt vårdcentral x 

genomsnitt antal tillfällen x kostnad x 

antal deltagare hos Prosanitas AB) + 

(Procent som besökt läkare x genomsnitt 

antal tillfällen (Procent som besökt 

sjuksköterska x genomsnitt antal tillfällen 

x kostnad x antal deltagare hos Prosanitas 

AB) + (Procent som besökt 

specialistläkare x genomsnitt antal 

tillfällen x kostnad x antal deltagare hos 

Prosanitas AB) 

  

Provtagning 

 

 

Procent som haft provtagning x 

genomsnitt antal prover x kostnad x antal 

deltagare hos Prosanitas AB 

  

Utredning 

 

 

Procent som haft en utredning x 

genomsnitt antal prover x kostnad x antal 

deltagare hos Prosanitas AB 

  

Inlagd somatisk vård 

 

 

Procent som varit inlagd x genomsnitt 

antal dagar skillnad x kostnad x antal 

deltagare hos Prosanitas AB 

  

Inlagd psykiatrisk vård 

 

 

Procent som varit inlagd x genomsnitt 

antal dagar skillnad x kostnad x antal 

deltagare hos Prosanitas AB 

  

Receptbelagt läkemedel 

 

 

Procent som fått läkemedel utskrivet x 

genomsnitt pris x kostnad x antal 

deltagare hos Prosanitas AB 

  

Hjälpmedel 

 

 

Procent som gått på olika hjälpmedel x 

genomsnitt pris x kostnad x antal 

deltagare hos Prosanitas AB 

  

Besök hos sjukgymnast 

 

 

Procent som besökt sjukgymnast x 

genomsnitt antal tillfällen x kostnad x 

antal deltagare hos Prosanitas AB 

  

Besök hos psykolog 

 

 

Procent som besökt psykolog x genomsnitt 

antal tillfällen x kostnad x antal deltagare 

hos Prosanitas AB 

  

Besök hos kurator 

 

 

Procent som besökt kurator x genomsnitt 

antal tillfällen x kostnad x antal deltagare 

hos Prosanitas AB 

  

Besök hos arbetsterapeut 

 

 

Procent som besökt arbetsterapeut x 

genomsnitt antal tillfällen x kostnad x 

antal deltagare hos Prosanitas AB 
 

 


