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FÖRORD 
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runda av sin utbildning med denna uppsats. Vi har fått möjlighet att träffa många intressanta 
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berör dem själva utan även miljön och människor utan socialt skydd och nätverk att förlita sig 

på. Vi önskar med denna uppsats sprida samhällsentreprenörernas visioner och hoppas 

upplysa läsaren om deras existens och vilka utmaningar de står inför. 

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till våra intervjurespondenter med företag, då de genom sin 
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Uppsatsens titel Där ideella och kommersiella intressen möts – en kvalitativ 

undersökning av svenska samhällsentreprenörers strategiska 
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Syfte Att kartlägga och analysera eventuella strategiska överväganden 

som är särskiljande och karaktäristiska för vinstdrivande 

samhällsentreprenörer med säte i Sverige. 

 

Metod Genom vår abduktiva och kvalitativa ansats har vi främst samlat 

in data genom kvalitativa intervjuer och parallellt valt ut lämpliga 

teorier. 

 

Teori Vår teoretiska referensram inbegriper bl.a. strategiska allianser, 

intressentteori, the first mover och affärsmodellen. 

  

Empiri    I empirin presenteras primär- och sekundärdata. Vi inleder med 

att presentera en amerikansk och en svensk rapport. Vi kommer 

att presentera intervjurespondenternas svar inom olika rubriker 

vilka vi tagit fram med hjälp av rapporterna och 

respondentintervjuerna. 

 

Slutsatser Svenska vinstdrivande samhällsentreprenörer brottas med det 

svenska samhällets okunskap och fördomar. För att överkomma 

dessa och skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet 

behövs en tydlig definition, strategiska partnerskap, förståelse för 

samhällsentreprenörernas affärsmodell, en gemensam plattform, 

och kontinuerligt varumärkesbyggande. 
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ABSTRACT 
 

Title Where non-profit and for-profit interests meet – A qualitative 

study of the strategic challenges Swedish social entrepreneurs 

faces.   

 

Seminar Date 2010-06-11 

 

Course Master thesis in Business Administration, 15 University Credit 

Points (15 ECTS). 

 

Major Strategic Management  

 

Authors Erik Asp, Christian Bojesson & Joakim Stattin 

 

Advisor Christine Blomqvist 

 

Five Keywords FOPSE, CSR, social entrepreneurs, the business model, strategic 

alliances.  

 

Purpose The purpose of the study is to map out and analyze the Strategic 

choices, which are characteristic for Swedish for-profit social 

entrepreneurs.  

 

Methodology Through our qualitative methodology we have gathered 

information foremost from interviews simultaneously as we have 

chosen our theoretical framework. 

 

Theoretical approach Theories that were chosen for the analysis are e.g. Strategic 

alliances, Strategic salience, Diffusion of innovation, The 

business model and The first mover advantage/disadvantage.  

 

Empirical Foundation In this part of the study, we present our primary and secondary 

data, firstly with two reports, one American and one Swedish. 

Continuously, the interview findings will be presented.   

 

Conclusion The strategic challenges that Swedish social entrepreneurs faces 

are based on lack of knowledge and prejudices. To overcome 

these and build a basis for a successful business there is a need for 

a clear definition, strategic partnerships, understanding for their 

distinguished business model, a platform and continuous brand 

management.   
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

I inledningen beskrivs bakgrunden till CSR-debatten som leder fram till en genomgång av 

samhällsentreprenörskap som fenomen och begrepp. Vidare utvecklas områdets aktualitet och 

intresse samt problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en 

presentation av uppsatsens avgränsningar, begreppsdefinitioner och fallföretag. 

Bakgrund 

I september år 1970 publicerade nationalekonomen Milton Friedman en artikel i New York 

Times Magazine med titeln The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. I 

denna artikel avfärdar och nästintill förlöjligar Friedman hela diskussionen kring företags 

skyldighet till socialt ansvarstagande. Han menar att förutsatt att ett företag håller sig inom 

lagens gränser och inte vilseleder eller bedrar någon av sina intressenter, är företagets enda 

uppgift och sociala ansvar att använda sina resurser och deltaga i aktiviteter i syftet att öka 

företagets vinst. Denna argumentation har använts av många andra än Friedman och dessa 

CSR-kritiker menar att så länge ett företag betalar skatt och sätter folk i arbete så har företaget 

dragit sitt strå till stacken och bidragit till samhällsnyttan.1 

 

CSR - Corporate Social Responsibility är idag ett välkänt begrepp och diskussionen kring 

företags skyldighet till ansvarstagande i samhället har engagerat många välkända ekonomiska 

forskare och professorer genom åren.
2
 Den här mångåriga debatten är idag mer aktuell än 

någonsin och allmänhetens intresse fortsätter att öka. Människors förväntningar på företags 

sociala ansvarstagande ökar i allmänhet.
3
 En av debattens mest centrala begrepp är ansvar och 

lönsamhet, eller kanske snarare, ansvar vs lönsamhet. Kan ett företag både ta på sig ett socialt 

ansvar och samtidigt vara lönsamt? En nyligen publicerad rapport från tankesmedjan 

Ethisphere ger starka belägg för att det är fullt möjligt. Rapporten fastställer att världens 100 

mest etiska företag utklassar sina konkurrenter på börsen. Enligt Ethisphere är det alltså t.o.m. 

så att en etisk profil och ett socialt ansvarsfullt förhållningssätt utgör en konkurrensfördel som 

                                                 
1
 Friedman. M, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, 1970, s 1-4. 

2
 Carroll. A, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, 1999, s 271-288. 

3
 http://www.rattvisemarkt.se/obj/docpart/2/2825fe28ccaad9e3e7f8fb0a1e5e7897.pdf, 2010-04-20. 
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”vanliga” företag inte når upp till.
4
 Även Robert Johnson har nyligen publicerat en artikel som 

argumenterar för just detta – CSR och gröna initiativ kan utveckla och effektivisera företags 

processer och verksamheter och därigenom utgöra en stark konkurrensfördel.
5
 Michael Porter 

och Mark Kramer har publicerat en artikel i HBR som driver tesen att varje företag kan bidra 

till samhällsnyttan genom att identifiera skärningspunkterna mellan dess verksamhet och 

samhället och i dessa kontaktytor göra insatser som leder till ett delat värde, för både företaget 

och samhället. Porter och Kramer menar att det bör ske ett fokusskifte från corporate social 

responsibility till corporate social integration, de efterlyser ett proaktivt delat värdeskapande 

istället för en reaktiv skadekontroll.
6
 

 

En stor del av den CSR-litteratur som finns tillgänglig sedan 1950-talet fram till dagens datum 

utreder hur befintliga företag kan omfamna och anamma CSR-logiken och därigenom anpassa 

företaget för att kunna tillgodoräkna sig dess presumtiva fördelar. Fördelar som har 

presenterats är att företaget genom att ge tillbaka till samhället bygger ett samhälle som 

underlättar företagandet i sig. Vidare kan CRS-initiativ bidra till företags 

varumärkesbyggande och skapa en positiv bild mot allmänheten som i längden lockar fler 

kunder och skickligare anställda. Ytterligare ett argument är att företag genom CSR-arbete 

undviker statliga interventioner och begränsande regelverk, således behålls beslutsfattandet 

decentraliserat och företagens flexibilitet och beslutsfrihet inskränks inte.
7
 

 

Porter och Kramer närmar sig en annan sorts logik, som faller utanför den traditionella CSR-

debatten, med sitt resonemang kring corporate social integration. Denna logik handlar om att 

inkorporera samhällsansvaret i verksamhetens kärna och affärsidé, snarare än att se på det 

som en sidopost, ett nödvändigt ont, i årsredovisningen. Förespråkarna och utövarna av denna 

logik kallas samhällsentreprenörer.
8
 Dessa samhällsentreprenörer hörs och syns i större och 

större utsträckning i olika media. Bara under denna uppsats skapande har man kunnat läsa om 

samhällsentreprenörer i dagspressen, se dem i SVT:s Draknästet och se Richard Branson tala 

om dem i en TV-reklam för Postkodmiljonären.  

                                                 
4
 http://www.csripraktiken.se/2010/03/24/varldens-hundra-mest-etiska-bolag-utklassar-andra-bolag-pa-borsen/. 

5
 Johnson D, Organizational Motivations for Going Green or Profitability versus Sustainability, 2009, The 

Business Review, Cambridge, s 23. 
6
Porter. M & Kramer. M, Strategy & Society The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 

Responsibility, 2006, Harward Business Review, s 92. 
7
 Davis. K, The Case For and against Business Assumption of Social Responsibilites, 1973, Academy of 

Management, s 313-314. 
8
 Augustinsson et al. Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer, 2009, s 19. 
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Patagonia, The Body Shop och Ben & Jerry’s är tre exempel på väletablerade internationella 

aktörer som har startat sin verksamhet med denna utgångspunkt.
9
 Patagonia är ett amerikanskt 

friluftsföretag som startades för snart 50 år sedan i Kalifornien och har sedan dess jobbat 

aktivt för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Idag är 65 % av deras kläder producerat 

av återvunnet material och elförsörjningen till alla deras byggnader kommer ifrån förnybara 

energikällor som sol- och vindkraft.
10

  

 

The Body Shop är ett skönhetsföretag som startades i England i slutet av 70-talet.11 De 

försöker åstadkomma social och miljömässig förändring genom sina fem kärnvärden: Support 

Community Trade, Defend Human Rights, Against Animal Testing, Activate Self-Esteem, och 

Protect Our Planet. Ett exempel på deras engagemang är att de för redan 20 år sedan startade 

ett eget Fairtrade-program som idag omfattar över 25 000 personer jorden runt.12 

 

Ben & Jerry’s är ett amerikanskt glassföretag som startades 1978.13 Det har sedan starten 

drivits av tre nära sammanhängande missioner, det sociala, det produktmässiga och det 

ekonomiska. Detta innebär att de genom att sälja glass med naturliga och miljövänliga råvaror 

försöker förbättra livskvaliteten i samhället, lokalt, nationellt och internationellt, samtidigt 

som de gör ekonomisk vinst.14 I praktiken innebär detta att Ben & Jerry’s bl.a. har initierat 

program för att hjälpa unga in i arbetslivet, hjälpt till i återuppbyggnaden av New Orleans, 

använder Fairtrade ingredienser och miljövänliga frysar.15  

 

Den här sortens företagande är således ingen ny företeelse men det är en företeelse som har 

utvecklats till en rörelse. Denna rörelse har fått ordentligt fäste i både USA och Storbritannien 

och håller på att vinna mark även i Sverige. Det råder en stor begreppsförvirring kring denna 

rörelse och de företag och organisationer som innefattas i den men de allra flesta hittar vi 

inom KK-stiftelsens paraplybegrepp samhällsentreprenörskap.
16

 

                                                 
9
 Augustinsson et al. Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer, 2009, s 16. 

10
 Augustinsson et al. Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer, 2009, s 11, 15. 

11 http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/services/aboutus_history.aspx, 2010-05-24. 
12

 http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/services/aboutus_company.aspx, 2010-05-24. 
13 http://www.benjerry.com/company/history/, 2010-05-24. 
14

 http://www.benjerry.com/activism/mission-statement/, 2010-05-24. 
15

http://www.benjerry.com/activism/peace-and-justice/community-action/,   

http://www.benjerry.com/activism/environmental/, http://www.benjerry.com/activism/inside-the-pint/fair-trade/, 

2010-05-24. 
16

 Augustinsson et al. Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer, 2009, s 7, 18, 

20. 

http://www.benjerry.com/company/history/
http://www.benjerry.com/activism/mission-statement/
http://www.benjerry.com/activism/peace-and-justice/community-action/
http://www.benjerry.com/activism/inside-the-pint/fair-trade/
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Samhällsentreprenörskap 

I svensk och internationell litteratur förekommer en begreppsapparat som vid en första 

anblick kan kännas förvirrande och inkonsekvent. Detta beror antagligen på att det inte finns 

en allmänt vedertagen definition för samhällsentreprenörskap eller socialt företagande. Det 

finns ingen stämpel eller certifiering som garanterar samhällsentreprenörskap eller socialt 

företagande, utan det är upp till var och en som använder begreppet att bedöma vilka 

organisationer som lever upp till ens personliga kriterier.17 Vi kommer inte försöka presentera 

en full redogörelse för de olika begreppen som förekommer i svensk och internationell 

litteratur utan nöjer oss med en redogörelse för de som enligt vår mening i störst utsträckning 

är relevanta, vedertagna och inarbetade. 

 

Storbritannien är ett av föregångsländerna inom detta område och den brittiska regeringen har 

sedan 2000-talets början arbetat aktivt för att underlätta denna sorts verksamhet inom 

Storbritannien. År 2001 startades The Social Enterprise Unit inom the Department of Trade 

and Industry. En av de första produkterna av denna arbetsgrupp var en rapport som år 2002 

slog fast att: 

 

”A social enterprise is a business with primarily social objectives whose surpluses are 

principally reinvested for that purpose in the business or in the community, rather than being 

driven by the need to maximise profit for shareholders and owners.”-  

the Department of Trade and Industry
18

 

 

Ett social enterprise är alltså ett företag med en icke-traditionell syn på sin vinstutdelning, 

ägarna står inte längre längst fram i utdelningskön utan får vänta tills företagets sociala mål 

har uppfyllts. Fredspristagaren, och grundaren av mikrokreditbanken Grameen Bank, 

Muhammad Yunus använder, i sin bok En värld utan fattigdom, begreppet socialt 

företagande19 för att beskriva en sorts företagande som lätt kan uppfattas som synonymt med 

social enterprise: 

”Ett socialt företag är ett företag som drivs av ett högre syfte än vinst och har potential att 

förändra världen. Ett socialt företag är ingen välgörenhetsorganisation. Den är på alla sätt 

                                                 
17

 Yunus M, En värld utan fattigdom - socialt företagande och kapitalismens framtid, 2007, s 9. 
18

 the Department of Trade and Industry, Social Enterprise: a strategy for success, 2002, s 7. 
19

 Socialt företagande används i den svenska översättningen av Yunus bok där social business används i den 

engelska originalutgåvan. 
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en näringsverksamhet. Medan den strävar efter sina sociala mål måste intäkterna täcka alla 

utgifter. När man driver en affärsverksamhet tänker och arbetar man annorlunda än i en 

välgörenhetsorganisation, och detta är den avgörande skillnaden som kännetecknar en social 

affärsverksamhet och dess inverkan på samhället.”- Yunus. M 
20 

Skillnaden ligger i att Yunus menar att ett socialt företag ska återinvestera eventuell vinst i 

verksamheten som i slutändan ska gå till målgruppen av förmånstagare. Investerarna ska på 

sikt få tillbaka sina investerade pengar men kan inte förvänta sig någon ytterligare utdelning: 

”Därför kan ett socialt företag definieras som en verksamhet som inte går med förlust och 

inte ger ekonomisk utdelning.” 21
 

Yunus menar att socialt företagande ryms inom begreppet socialt entreprenörskap. Socialt 

entreprenörskap är alltså ett mycket mer omfattande begrepp som innefattar alla innovativa 

initiativ som syftar till att hjälpa andra människor – ekonomiskt eller inte, vinstinriktat eller 

inte. Han sammanfattar: ”Alla som utformar och driver sociala företag är sociala 

entreprenörer, men alla sociala entreprenörer driver inte sociala företag.” 22
  

Således inryms både social enterprise och socialt företagande i Yunus definition av socialt 

entreprenörskap med skillnaden att möjligheten till privat vinstutdelning inte utesluts inom 

social enterprise. Denna vida definition av socialt entreprenörskap som inte utesluter någon 

verksamhetsform eller ställer krav på inskränkningar i vinstutdelningen används också inom 

organisationen Ashoka. Denna ”branschorganisation” startades redan 1980 av Bill Drayton 

som av många anses vara en av de stora pionjärerna inom området. Ashoka syftar till att 

stödja, marknadsföra och bygga nödvändig infrastruktur för samhällsentreprenörskap eller 

social entrepreneurship. Ashokas definition av social entrepreneurs lyder: 

 

”Social entrepreneurs are individuals with innovative solutions to society’s most pressing 

social problems. They are ambitious and persistent, tackling major social issues and offering 

new ideas for wide-scale change.” - Ashoka
23

 

 

Det svenska begreppet samhällsentreprenörskap ligger väldigt nära Yunus socialt 

entreprenöskap och Ashokas social entrepreneurship. Begreppet började växa fram år 2007 

                                                 
20

 Yunus M, En värld utan fattigdom - socialt företagande och kapitalismens framtid, 2007, s 40. 
21

 Yunus M, En värld utan fattigdom - socialt företagande och kapitalismens framtid, 2007, s 42. 
22

 Yunus M, En värld utan fattigdom - socialt företagande och kapitalismens framtid, 2007, s 49. 
23

 http://ashoka.org/social_entrepreneur, 2010-05-11. 
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när KK-stiftelsen initierade ett program för att främja samhällsentreprenörskap. Det slogs fast 

att stiftelsen bl.a. skulle satsa 120 miljoner kronor under en nio-års period för att stärka det 

svenska samhällsentreprenörskapet genom forskning, kompetensutveckling och genom att 

försöka öka folks förståelse och uppskattning av samhällsentreprenörer. Som ett led i detta 

arbete kom de fram till denna definition: ”Samhällsentreprenörskap är ett innovativt initiativ 

som utvecklar samhällsnyttiga funktioner.”24 

 

KK-stiftelsens definition är väldigt bred och de menar att detta var ett medvetet val för att 

forskare, samhällsentreprenörer och andra intresserade skulle få chansen att vara med och 

utveckla definitionen. Men för att tydliggöra utvecklar KK-stiftelsen begreppet: 

 

”Samhällsentreprenörer finns överallt… De dyker upp där samhällsbygget av en eller annan 

anledning inte fungerar – det kan vara där gemensam service saknas och varken offentlig 

sektor eller marknaden vill ta ansvar, eller inom nya områden där institutioner ännu inte 

hunnit utvecklas. Ofta agerar samhällsentreprenörerna i gränslandet mellan de traditionella 

sektorerna - mellan kommersiellt och ideellt, mellan offentlig sektor och privat marknad, 

mellan akademin och omvärlden. De mest innovativa utmanar vårt sektoriserade samhälle. 

Genom sin verksamhet ifrågasätter de begrepp som marknad och vinst och visar på nya vägar 

som handlar om att varken vara bidragsberoende eller vinstmaximera.” – KK-stiftelsen
25 

 

KK-stiftelsen betonar alltså vikten av handling framför tanke eller form. 

Samhällsentreprenörskap kan bedrivas i nästan vilken form som helst, det viktiga är att 

verksamheten genererar någon form av samhällsnytta. I definitionen understryks också vikten 

av innovation. Formeln lyder alltså, aningen förenklad: samhällsnytta + innovation = 

samhällsentreprenörskap. Enligt KK-stiftelsen hittar man samhällsentreprenörer inom bl.a. 

aktiebolag, stiftelser, kooperativ och ideella föreningar.26 

 

Riktar vi återigen blicken utanför Sveriges gränser hittar vi en snävare, och ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv, intressantare definition. Den amerikanske professorn Daniel 

Isenberg myntade år 2007 begreppet For Profit Social Enterprise (FOPSE).27 Begreppet ryms 

också under samhällsentreprenörsparaplyet och tangerar den brittiska regeringens definition 

                                                 
24

 Gawell et al, Samhällets entreprenörer – En forskarantologi om samhällsentreprenörskap, 2009, s 8. 
25

 Gawell et al, Samhällets entreprenörer – En forskarantologi om samhällsentreprenörskap, 2009, s 9.  
26

 Gawell et al, Samhällets entreprenörer – En forskarantologi om samhällsentreprenörskap, 2009, s 8. 
27

 Isenberg. D, The Lapdesk Company: A South African FOPSE, 2007, s 1. 
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av social enterprise, med ett tydligare fokus på företagandets vinstdrivande karaktär. Det 

amerikanska företaget FreeBalance beskriver i rapporten How to Become a For Profit Social 

Enterprise (FOPSE) hur företaget har haft svårt att definiera sin verksamhet tills de stötte på 

Isenbergs FOPSE-begrepp. FreeBalance menar att de, till skillnad från vanliga företag som 

jobbar med CSR, utgår ifrån CSR – CSR as core.28  

 

 

 

 Figur: 1.1 CSR as core, Källa: Free Balance
29

 

 

                                                 
28 FreeBalance inc, How to Become a For-Profit Social Enterprise (FOPSE) - Corporate Social Responsibility 

(CSR) as Core, 2009, s 4-5. 
29

 FreeBalance inc, How to Become a For-Profit Social Enterprise (FOPSE) - Corporate Social Responsibility 

(CSR) as Core, 2009, s 6. 
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Samhällsentreprenörskap i Sverige 

Sverige var tidigt ute med långt framkörda tankebanor kring samhällsentreprenörskap redan i 

slutet av 1970-talet.
30

 Detta tänk försvann dock, eller hamnade i skymundan, p.g.a. det 

svenska folkhemmets starka ställning. Sverige kan antas ligga i bakkant i utvecklingen inom 

samhällsentreprenörskap eftersom det svenska samhället traditionellt har förlitat sig på att den 

offentliga sektorn ska hantera samhällsproblemen. Det har alltså funnits väldigt tydliga 

gränser mellan de privata, offentliga och ideella sektorerna. Detta grundar sig i ett gammalt, 

men djupt rotat, tänk inom den svenska folkhemsandan. Det anses vara oförenligt att tjäna 

pengar på, och bidra till, samhällsnyttan. Insatser för samhället gör man ideellt, alltså gratis, 

eller så låter man staten stå för dem.
31

 

 

Inom andra länder, framförallt USA och Storbritannien har den privata sektorn under en 

längre period identifierat sociala problem och använt företagsformen som ett medel att 

komma tillrätta med dessa.
32

 

 

Fil dr Malin Gawell, aktiv inom entreprenörsorganisationen Esbri och myndigheten 

Tillväxtverket33 har skrivit det svenska förordet i Muhammad Yanus bok En värld utan 

fattigdom. Där delar hon in socialt företagande i Sverige i fyra kategorier.
34

  

 

I den första ryms de verksamheter som drivs enligt en företagsmodell där sociala mål sätts 

parallellt med eller framför mål om ekonomisk vinstutdelning.
35

  

 

I den andra kategorin placerar Gawell företagande som baseras på kooperativa principer och 

sociala mål att involvera personer som står mer eller mindre utanför arbetsmarknaden i 

arbetslivet och ge dem en chans att stärka sin individuella, sociala och ekonomiska ställning. 

Dessa företag benämns i vissa sammanhang som sociala företag.
36

 Den statliga organisationen 

                                                 
30

 Gawell M, Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap, 2009, s 15. 
31

Augustinsson et al. Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer, 2009, s 33. 
32

Augustinsson et al. Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer, 2009, s 31. 
33

 Tidigare Nutek. 
34

 Yunus M, En värld utan fattigdom - socialt företagande och kapitalismens framtid, 2007, s 9. 
35

 Yunus M, En värld utan fattigdom - socialt företagande och kapitalismens framtid, 2007, s 9. 
36

 Yunus M, En värld utan fattigdom - socialt företagande och kapitalismens framtid, 2007, s 9. 
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Tillväxtverket har t.ex. skrivit en omfattande utredning om dessa företag som heter Socialt 

företagande – en bransch i tillväxt.
37

 

 

Ideella organisationer eller företag på ideell grund utgör den tredje kategorin av sociala 

företag. Företag på ideell grund är en tämligen ny term som beskriver organisationer som 

kombinerar ekonomiska och sociala verksamheter i syfte att finansiera en så bra verksamhet 

som möjligt.
38

  

 

Den fjärde och sista kategorin som Gawell identifierar hänvisar hon till som 

”odisciplinerade”. Organisationer inom denna kategori hör inte hemma i någon av 

ovanstående kategorier utan är närmast jämförbart med det som Yunus beskriver som socialt 

entreprenörskap. Det är alltså en bred kategori som rymmer flera olika sorters 

gränsöverskridande verksamheter och där det fortfarande finns utrymme för ytterligare 

utveckling.
39

 

 

Den sorts entreprenörer som denna uppsats kommer att fokusera på hittar vi i den första och 

fjärde kategorin. Exakt i vilket fack vi väljer att placera dessa initiativtagare är antagligen inte 

särskilt intressant. Vad som är intressant är vad de gör och hur de gör det. För att undvika 

onödig förvirring har vi valt att utvidga begreppet samhällsentreprenörskap, med inspiration 

av Daniel Isenbergs begrepp FOPSE, till vad vi kallar vinstdrivande 

samhällsentreprenörskap.  

Problemdiskussion 

Som samhällsentreprenör försöker man få idealism och kommersialism att gå hand i hand. 

Målet är att lösa, eller i alla fall bidra till lösningen av, ett socialt problem med sin 

verksamhetsidé. Detta implicerar ju att verksamheten måste vara tillräckligt lönsam för att 

både driva verksamheten och välgörenheten. För att detta ska vara möjligt krävs en väl 

genomtänkt verksamhetsidé och strategi.  

 

Det finns många olika fack och kategorier att placera alla olika personer, företag och 

organisationer i, som på egen hand försöker ta itu med olika situationer eller skeenden som de 

                                                 
37

 http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=915&pageIndex=0, 2010-04-16.  
38 Yunus M, En värld utan fattigdom - socialt företagande och kapitalismens framtid, 2007, s 10. 
39 Yunus M, En värld utan fattigdom - socialt företagande och kapitalismens framtid, 2007, s 10. 
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uppfattar som orättvisa och i vissa fall direkt ohållbara. Inom litteraturen råder det delade 

meningar om vilken form som är den bäst lämpade och ifall det i första hand är institutionella 

faktorer eller verksamhetens idé och genomförande som är avgörande för 

samhällsentreprenörernas framgång.  

 

Som snart färdigutbildade civilekonomer finner vi samhällsentreprenörer väldigt intressanta. 

Den altruistiska grundidén är beundransvärd och intressant men långt ifrån självklar och 

oproblematisk. Det är en väg som intuitivt känns snårig att gå, full av fallgropar och hinder. 

Man hamnar i en etisk gråzon där kommersiella och ideella intressen möts. Nyfikenheten 

inför denna balansgång har lett till detta examensarbete. 

   

Vi har funnit ett extra stort intresse i den mest kommersiella och vinstdrivna formen av 

samhällsentreprenörskap, som vi har valt att kalla vinstdrivande samhällsentreprenörskap. Det 

är entreprenörer som inte låter sig hämmas av omvärldens skepticism eller oförståelse för 

kombinationen av samhällsnyttig och kommersiell verksamhet som intresserar oss. Dessa 

personer är antagligen tillräckligt drivna och kompetenta för att kunna försörja sig och bygga 

upp en förmögenhet inom det konventionella näringslivet, men de nöjer sig inte med det. De 

ser problem och lidande i sin omvärld och vill göra skillnad. Samtidigt vill de inte göra avkall 

på den inneboende ekonomiska drivkraft som kännetecknar alla entreprenörer. De ser inget 

motsatsförhållande i att tjäna pengar, t.o.m. mycket pengar, och att göra någonting gott som 

många mindre lyckligt lottade människor kan ha glädje av.  

 

Det finns oss veterligen ingen svensk undersökning som har undersökt svenska vinstdrivande 

samhällsentreprenörer och de gemensamma strategiska utmaningar och överväganden som de 

ställs inför som en direkt följd av den speciella typ av företagande som de har valt.  

Syfte 

Att kartlägga och analysera eventuella strategiska överväganden som är särskiljande och 

karaktäristiska för vinstdrivande samhällsentreprenörer med säte i Sverige. 
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Avgränsningar 

Den politiska debatten kring huruvida Fairtrade-program och andra CSR- och ekoinitiativ  

verkligen leder till mindre miljöpåverkan och bättre arbets- och levnadsvillkor för berörda 

parter i produktionskedjan, kommer inte att behandlas. Vidare kommer uppsatsen inte att 

beröra företag som har börjat implementera CSR i sina verksamheter och processer först efter 

förväntningar eller påtryckningar från någon av dess intressenter. Det är alltså bara företag 

som har startats med en affärsidé och strategi som tar sin utgångspunkt i hållbar utveckling 

och CSR som kommer att behandlas. Vidare fokuserar uppsatsens utredning på 

affärsutvecklingsfasen snarare än verksamhetsutvecklingsfasen. Detta innebär att vårt fokus 

ligger på strategiska vägval och beslut samt framtagandet av strategier, och inte på sättet att 

säkra ett framgångsrikt genomförande av valda strategier. 

Begreppsdefinitioner 

Hållbar utveckling (Sustainability) 

Brundtlandkommissionen har definierat hållbar utveckling på följande sätt: "Hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov." 40 Detta är den 

mest vedertagna definitionen av hållbar utveckling som finns just nu och vi använder oss av 

den i denna uppsats. 

Samhällsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) 

I Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct beskriver Archie B. 

Carroll utvecklingen av definitionen av CSR, en utveckling som Carroll själv har bidragit 

mycket till. Hans resonemang mynnar ut i en pyramidmetafor bestående av fyra nivåer, 

ekonomisk, juridisk, etisk och filantropisk: 

 

                                                 
40 http://www.emajorment.com/utveckling.html, 2010-04-20. 
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”For CSR to be accepted by the conscientious business person, it should be framed in such a 

way that the entire range of business responsibilities is embraced. It is suggested here that 

four kinds of social responsibilities constitute total CSR: economic, legal, ethical and 

philanthropic. Furthermore, these four categories or components of CSR might be depicted as 

a pyramid. To be sure, all of these kinds of responsibilities have always existed to some 

extent, but it has only been in recent years that ethical and philanthropic functions have taken 

a significant place.” – Carroll. A 
41 

 

I denna pyramid, se figur nedan, utgör det ekonomiska perspektivet basen som de övriga tre 

bygger på vertikalt. Viktigt att förstå är dock att Carroll inte menar att företag bör uppfylla 

dessa fyra nivåer i tur och ordning utan alla samtidigt: ”The CSR firm should strive to make a 

profit, obey the law, be ethical, and be a good corporate citizen”.42 

 

 

 Figur 1.1 Carrolls pyramid, Källa: Baserad på beskrivning av Carroll
43

  

 

När vi använder oss av CSR i denna uppsats är det Carrolls definition som avses. 

 

                                                 
41

 Carroll. A, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, 1999, s 289.  
42

 Carroll. A, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, 1999, s 289. 
43

 Carroll. A, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, 1999, s 289. 
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Fallföretagen  

Barista Fair Trade Coffee 

Barista grundades 2006 med affärsidén att ge högkvalitativt kaffe till normala priser samtidigt 

som man skulle vara ett etiskt alternativ genom hela värdekedjan. Personalen är utbildade 

baristas och kaffet är 100 % Arabica och helt och hållet Fairtrade.44  

 

Barista drivs som ett aktiebolag. Ägare är de tre grundarna samt ett ägarkonsortium. Samtliga 

enheter ägs internt och man sysslar inte med franchising då man vill behålla kontrollen.45 

 

Företaget investerar två miljoner kronor i varje Coffee Shop. Personalen är relativt dyr och 

betalas över kollektivavtalsnivån samt får vara med och dela på vinsten. Varuinköpen är 

dyrare än normalt eftersom det mesta är rättvisemärkt och/eller ekologiskt. För att gå runt 

behöver en coffee shop omsätta fem miljoner kronor netto vilket motsvarar ca 300 kunder om 

dagen vilket i sin tur innebär att man behöver ligga på centrala lägen. Varje coffee shop 

bemannas med 8-10 Baristas, några på heltid och andra på deltid.46 Förutom att allt hos 

Barista är Fairtrade/Rättvisemärkt skänker Barista måltider till en skola i Etiopien som får två 

kronor för varje gång någon fikar med Baristas stamkort. En fika ger en skolmåltid vilket 

sammanlagt leder till 500 skolmåltider om dagen.47 De säger sig tro på ”Hjälp till självhjälp” – 

”Trade - not aid”. Genom att betala ordentligt kan bönderna själva bygga skolor, vårdcentraler 

och skapa en framtid. Dessutom blir miljön sundare för dem om allt odlas ekologiskt. Barista 

väljer således att lägga hjälpen på kostnadssidan, de betalar mer för sina varor och skänker en 

bestämd summa per måltid snarare än procent av vinsten.48 

Righteous Fashion 

Idén bakom Righteous Fashion uppstod då grundarna Kajsa Holst och Paula Kermfors läste 

Mänskliga Rättigheter tillsammans och bestämde sig, efter att ha arbetat med 

utvecklingsfrågor ett tag, för att försöka blanda klädtillverkning med hållbar utveckling i 

utvecklingsländer. De tror att entreprenörskap och handel är effektiva metoder för sociala 

                                                 
44

 http://www.barista.cc/o.o.i.s/5, 2010-05-03. 
45

 http://www.barista.cc/o.o.i.s/13, 2010-05-03. 
46

 http://www.barista.cc/o.o.i.s/13, 2010-05-03. 
47

 http://www.barista.cc/o.o.i.s/5, 2010-05-03. 
48

 http://www.barista.cc/o.o.i.s/5, 2010-05-03. 

http://www.barista.cc/o.o.i.s/13
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förändringar och hållbar utveckling om den drivs med respekt för människor och miljö och de 

säger att design, rättvisa och miljö är lika viktiga delar i deras affärskoncept.49 

 

Affärsidén är att ge kvinnor möjligheten att klä sig fint samtidigt som de gör en social insats. 

Målet är att skapa ett helhetskoncept med högkvalitativa kläder tillverkade av material som 

har producerats på ett etiskt sätt där arbetarna fått ordentligt betalt. För att garantera det följer 

man hela produktionscykeln mycket noggrant.50 

 

Produktionen äger rum på platser som Indien, Nepal, Uganda och Mauritius och den görs med 

certifiering från IFAT och med arbetsförhållanden som stöds av FLO, vilket innebär att de får 

löner över genomsnittliga levnadskostnaderna och har rätt att ansluta sig fackligt. All bomull 

är 100 % organisk och cashmereullen behandlas med vegetabiliska ämnen så att de ska ha 

minimal miljöpåverkan. De fokuserar utanför modebiten på att förbättra förhållandena på 

produktionsmarknaderna i produktionsländerna. På arbetsplatsen på Mauritius är 25 % av de 

anställda handikappade och en viss del av inkomsten återinvesteras i sociala projekt i Afrika 

som stödjer kvinnligt entreprenörskap och hållbart jordbruk.51 

 

Righteous Fashion samarbetar dessutom med projekten ”The Hunger Projekt” som stödjer 

folks kamp mot hungern samt FRANK fashion som är ett nätverk för designers med sociala 

intressen.52 

Contribute Water 

Contribute Water grundades av Karl Wijkmark och Henrik Zander med idén att sälja 

mineralvatten där man för varje såld flaska skänker en viss summa till ett förutbestämt 

vattenprojekt i Afrika. Grundarna säger att det är ett sätt att föryngra välgörenheten då det 

främst är personer i femtioårsåldern som sätter in pengar på ett 90-konto. Via Contribute 

Water kan yngre konsumenter ge till välgörenhet via sina dagliga inköp.53 

 

2008 drack genomsnittssvensken 24 liter buteljerat vatten och som Karl Wijkmark säger: 

”Om bara en liten del av denna enorma konsumtion kan hjälpa andra att få tillgång till rent 

                                                 
49

 http://www.righteousfashion.se/blog/company/owner-story/, 2010-05-04. 
50

 http://www.righteousfashion.se/blog/company/vision-values/, 2010-05-04. 
51

 http://www.righteousfashion.se/blog/ethics-environment/production/, 2010-05-04. 
52

 http://www.righteousfashion.se/blog/ethics-environment/co-operations/, 2010-05-04. 
53

 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/contribute-water-nytt-svenskt-vaelgoerenhetsvatten-

medverkar-i-svt-s-draknaestet-395917, 2010-05-04. 
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vatten så har vi gjort en skillnad”. Han tror att det är en viktig koppling att kunden köper 

vatten samtidigt som pengar går till vattenprojekt.54 

 

På sikt vill de flytta konceptet till andra produkter och tjänster men börjar med 

vattenförsäljning. De söker just nu samarbetspartners och sade i april att de hoppades på att 

svensken sa kunna köpa välgörenhetsvatten i början av sommaren.55 

 

De fick nationell uppmärksamhet då de var med i Tv-programmet Draknästet på SVT i mitten 

av april där de möttes av skepsis från drakarna som ansåg att de låg i en gråzon mellan 

välgörenhet och kapitalism och det slutade med att Richard Båge investerade 500 000 kronor 

med förbehållet att det skulle drivas som en stiftelse istället för som ett vinstdrivande företag 

vilket också blev resultatet.   

 

KK-stiftelsen 

KK-stiftelsen fungerar som en forskningsfinansiär för högskolorna med det bakomliggande 

målet att skapa värde och höja Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning i 

samverkan med näringslivet. Sedan starten 1994 har stiftelsen satsat över 7 miljarder kronor 

fördelade på över 2 000 projekt. Stiftelsens styrelse utses av regeringen.56 

 

”Våra stadgar säger att vi ska bygga upp profilerade forskningsmiljöer vid de nya 

universiteten och högskolorna, att främja kunskaps- och kompetensutbyte mellan högskola 

och näringsliv och att främja IT-användningen i Sverige.”57  

 

Ett av KK-stiftelsens program har handlat om samhällsentreprenörskap och det har syftat till 

att forska och bygga möjligheter för fenomenet i Sverige och det är kring detta vi har varit i 

kontakt med dem.  

 

                                                 
54

 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/contribute-water-nytt-svenskt-vaelgoerenhetsvatten-

medverkar-i-svt-s-draknaestet-395917, 2010-05-04. 
55

 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/contribute-water-nytt-svenskt-vaelgoerenhetsvatten-

medverkar-i-svt-s-draknaestet-395917, 2010-05-04. 
56

 http://www.kks.se/templates/StandardPage.aspx?id=15086, 2010-05-04. 
57

 http://www.kks.se/templates/StandardPage.aspx?id=15086, 2010-05-04. 
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Kapitel 2 

METOD 

 

I följande kapitel beskrivs de överväganden vi ställts inför gällande utredningen vi har gjort. 

Vi kommer redogöra för hur datainsamlingen har gått till, hur vi gått till väga för att utföra 

våra intervjuer samt vilka våra respondenter varit. Vi kommer även motivera våra metodval 

och källor samt kritiskt granska begränsningarna med undersökningen.  

Val av metod 

Det första ställningstagandet var om vi skulle använda en kvalitativ eller en kvantitativ 

utgångspunkt i vår forskning. Då vi ämnar utreda utmaningarna i och strategiska vägval för 

att driva ett företag som kopplar ihop välgörenhet och kommersialism så kallade FOPSE eller 

vinstdrivande samhällsentreprenörer, som tidigare beskrivits, så har vi valt att ha ett 

kvalitativt angreppssätt. En del av det här grundar sig i att det finns knapp information om 

ämnet på den svenska marknaden. Genom att välja ett kvalitativt angreppssätt ger det oss 

möjligheten att utföra en djupare och mer förklarande forskning än vad ett kvantitativt 

angreppssätt skulle inneburit.58
  

 

Vi vill vidare finna ett teoretiskt mönster i den existerande referensramen av kunskap vilket 

leder till att vi använder ett abduktivit synsätt vilket är en blandning mellan det induktiva och 

det deduktiva synsättet. Att endast använda ett deduktivt eller ett induktivt synsätt hade 

inneburit att vi antingen fokuserade på att härleda slutsatser från premisser respektive från 

empiriska erfarenheter. Genom att nyttja ett abduktivt synsätt tillåts vi att växelvis använda 

teori and empiri vilket gör att vi enklare kan möta empiriska data med vissa teoretiska 

förkunskaper.59
 

Undersökningsmetod 

Då vår utgångspunkt är att upprätta en kvalitativ uppsats är vi i behov av kvalitativ data vilket 

vi skaffar oss genom kvalitativa intervjuer med våra utvalda företag. Dessa kvalitativa 

                                                 
58

 Andersen, I; Den uppenbara verkligheten, 1998, s 31. 
59

 Eriksson/Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 1991, s 229. 
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intervjuer kommer att kunna ge mer utvecklade svar på våra frågor vilket kommer innebära 

att vi kan berikar oss mer med kunskap i en högre grad än om vi skulle använt oss av enbart 

kvantitativa intervjuer.60  

 

En kvalitativ undersökningsmetod kommer att vara grunden till att vi genom tolkning av 

intervjurespondenternas svar kommer kunna dra egna slutsatser som kan bilda teoretiska 

mönster. Vi fokuserar mer på intervjurespondenternas svar än att blint förlita oss blint på data 

i form av ettor och nollor vilket vi skulle fokusera på om vi valt att angripa problemet med en 

kvantitativ metod.61
  

Insamling av data 

Det är av stor vikt att vi noggrant tänker igenom hur vi ska samla in data då det är just den 

som ligger till grund för de resultat som forskningen kommer att mynna ut i. Data kan delas 

upp i två kategorier, primärdata och sekundärdata. Primärdata kan också ses som förstahands 

information, vilket namnet antyder, och sekundärdata är alltså sekundär information. Genom 

att komplettera primärdata med sekundärdata anser vi att vi kommer att kunna få en bred och 

tillförlitlig bas av information som kan hjälpa oss att uppfylla uppsatsens syfte. 

Primär- & Sekundärdata 

Vår primärdata utgörs främst av de personliga intervjuer vi utför med utvalda 

intervjurespondenter hos våra utvalda företag. För att inte informationen ska bli ensidig ämnar 

vi att kontakta branschorganisationer och experter som kan finnas på området. 

Respondenterna gör det möjligt att komma åt tidigare svårtillgänglig information som 

kommer ligga till grund för att uppfylla vårt syfte och skapa en intressant studie. Hur 

intervjuernas utformning kommer att se ut presenteras senare i detta kapitel. 

 

Den sekundärdata vi kommer att nyttja kommer att bestå av redan tidigare utgiven 

information som vi via bibliotek, Internetarkiv eller tidskrifter av olika slag har åtkomst till. 

Vi kommer att använda publicerade artiklar och litteratur som behandlar de teorier som vi 

anser vara relevanta för att analysera vår empiri samt rapporter som kan finnas inom ämnet 

från utländska källor då studier i Sverige inte är särskilt enkla att få tag på. 

                                                 
60

 Bryman. A & Bell. E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 362. 
61

 Bryman. A & Bell. E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 322. 
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Intervjuer 

Då vår ansats är kvalitativ använder vi självfallet kvalitativa intervjuer. Intervjuerna kommer 

att kunna bidra med viktig information direkt från aktörer inom företag med det efterfrågade 

syftet att göra gott samtidigt som man optimerar vinsten ur ett samhällsperspektiv. Ämnet är 

diskuterat på diverse forum men har inte tagit en stor plats i dagspressen och på grund av den 

korta historien i Sverige kommer våra intervjuer vara till stor hjälp för att bena ut 

problematiken och uppfylla uppsatsens syfte. En kvantitativ intervjumetodik hade inneburit 

en mer stängd utgångspunkt med fastställt mål på ett område som tidigare varit väl belyst 

vilket i vårt fall hade varit svårt.62
  

 

Inom ramen för de kvalitativa intervjuerna finns det två intervjumetoder. En av metoderna är 

en så kallad öppen intervju där intervjuaren och respondenten öppet diskuterar ett ämne utan 

förväntad slutdestination eller klara frågor. Den andra metoden är att ha en så kallad 

semistrukturerad intervju där det finns relativt öppna frågor som diskuteras och där 

intervjuaren har möjlighet att ställa underfrågor för att precisera oklarheter och leda intervjun 

en aning mer än den öppna.
63

  

Arrangemang av intervjuer 

Då vi saknade information inom ämnet så valde vi att dela upp intervjuerna i två faser där den 

första bestod av en öppen intervju med Björn Almér på Barista för att bygga en förståelse och 

grund inom ämnet för att veta vad vi skulle fokusera på. Vår grundtanke var att hålla 

personliga intervjuer med alla våra respondenter men av olika skäl så fick vi i vissa fall nöja 

oss med telefonintervjuer. Vi valde Barista på grund av att de hade kommit längst i sitt 

företagande och hade öppnat caféer över nästan hela landet.  

 

Vi höll en två timmar lång personlig öppen intervju med Björn Almér på Barista som gav oss 

mycket berikande information och skapade grunden till vår stomme i de mer 

semistrukturerade intervjuerna. Vissa av våra semistrukturerade intervjuer gjordes via telefon 

och vissa var personliga. Intervjuerna med Barista och Contribute kontaktades och hölls 

personligen medan Righteous Fashion och våra experter kontaktades via telefon då det var 

smidigast att administrera då de befann sig på spridda platser över landet. 
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Oberoende om vi träffade respondenterna personligen eller inte så spelade vi alltid in 

intervjuerna för att minimera risken för minnesfel. Vi tog alla därmed alltid del av det 

insamlade materialet även om någon av oss inte kunde medverka under intervjun. Genom att 

intervjua experter på området såväl som de utvalda företagen kunde vi hålla en objektiv syn 

på de strategiska val som företagen ställts inför. 

Intervjurespondenter 

De respondenter vi valt att intervjua har nyckelpositioner inom företagen och är medgrundare. 

Anledningen till det här är att vi vill veta vad en samhällsentreprenör brottas med. 

Könsfördelningen och åldersfördelningen var olika men var inget vi lade någon vikt på när vi 

valde respondenter. Vi ser förbi kön och ålder och önskar kunna få tag på god kunskap inom 

området.   

 

Björn Almér – Medgrundare & VD Barista Fair Trade Coffee 

Björn Almér är gammal lundastudent som efter ekonomistudierna har arbetat på företag som 

Oriflame och Espresso House, där han var VD. Efter att Espresso House fått nya ägare 

bestämde sig Björn 2006 för att tillsammans med Nina Forsberg och Maria Andersson starta 

Barista Fair Trade Coffee med affärsidén att bedriva en cafékedja med högkvalitativt kaffe 

med etiska hänsynstaganden, i form av Fairtradeprodukter genom hela verksamheten. 

Förutom engagemanget i Barista håller han föredrag runt om i Sverige och är med i styrelsen i 

svenska FN-förbundet.  

 

Karl Wijkmark – Medgrundare Contribute Water  

Karl Wijkmark läste ekonomi i Lund och har efter avlagd examen arbetat på bland annat en 

reklambyrå innan han tillsammans med Henrik Zander drog igång projektet Contribute Water 

med målsättningen att sälja buteljerat vatten där en del av priset går till vattenprojekt, som att 

borra brunnar, i Afrika. 

 

Paula Kermfors - Medgrundare & VD Righteous Fashion 

Paula Kermfors pluggade bland annat Mänskliga Rättigheter innan hon jobbade med 

utvecklingsfrågor och fick då upp intresset för samhällsentreprenörskap och eftersom hon och 

väninnan, och tidigare kurskamraten, Kajsa Holst saknade en tillverkare av 
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”rättviseproducerade” kläder bestämde de sig för att starta Righteous Fashion. Förutom 

engagemanget med bolaget håller de föredrag om etiskt företagande. 

 

Eva Moe – f.d. Programansvarig KK-Stiftelsen 

Eva Moe var tidigare informationschef på Luleå tekniska universitet. Hon har 10 års 

erfarenhet av att driva större förändringsprojekt och hon var 2007 med och drog igång KK-

stiftelsens program för samhällsentreprenörskap, som p.g.a. en nytolkning av stiftelsens 

stadgar lades ner efter cirka ett och ett halvt års arbete.  

 

Erika Augustinsson – Journalist, författar & debattör 

Erika Augustinsson är journalist som har arbetat för bland andra TV4 Nyheterna, Greenpeace, 

Expressen och Svenska Dagbladet samt skriver kolumner och analyser i Metro, Veckans 

Affärer och Miljöaktuellt. Hon har dessutom arbetat mycket med ekonomi och ledarskap, den 

så kallade nya ekonomin. Erika har också varit redaktör för ett magasin på Bonniers där hon 

skrev mycket om CSR och liknande ämnen. Hon jobbar också med rådgivning till 

samhällsentreprenörer, håller föredrag inom ämnet och har skrivit boken Tjäna pengar och 

rädda världen tillsammans med Maja Brisvall. Hon var med och startade upp KK-stiftelsens 

program för samhällsentreprenörskap. 

Metodkritik 

Fallgroparna som förknippas med personliga intervjuer är bland annat ”intervjuareffekt” och 

feltolkningar. ”Intervjuareffekt” innebär att respondenten påverkar den information som 

han/hon delger. Det här kan tillviss del bero på att man vill vinkla sina svar då man befinner 

sig i en social situation där man får en relation till intervjuaren. Respondenten kan påverka 

svaren så att intervjuaren känner sig premieras vilket då innebär att man får missvisande 

information. Det faktum att några intervjuer arrangeras via vårt kontaktnät tror vi dock inte 

kommer att påverka slutprodukten. För att minska ”intervjuareffekten” låter vi den som har en 

relation till respondenten agera observatör. 64 Vad gäller feltolkningarna så försöker vi 

minimera dem genom att spela in intervjuerna för att alltid kunna gå tillbaks om det är något 

vi inte är ense om. En tredje viktig aspekt att ta hänsyn till är hur vi formulerar frågorna. 

Verksamma entreprenörer tänker ibland inte i termer av strategi vilket föranleder att vi 

försöker linda in frågorna så att de inte ställer sig i försvarsställning på något vis.  
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Källkritik 

För att vi överhuvudtaget ska kunna skapa en relevant och trovärdig uppsats krävs att vi 

noggrant väljer relevanta och tillförlitliga källor. Det gäller att våra intervjurespondenter så 

väl som litteratur och artiklar matchar våra krav på standard och att de är av hög relevans för 

att uppfylla uppsatsens syfte. Då ämnet har lite av en ”godhetsstämpel/feeling” utsätts vi för 

att respondenterna framhåller sig själva som änglar och sina företag som frälsaren själv. Det 

gäller att vi har en kritisk men vänlig och professionell attityd till deras svar. För att utvärdera 

trovärdigheten i våra källor använder vi oss utav fyra olika faktorer: äkthet d.v.s. källan skall 

vara det den utger sig för att vara. Det kommer vi till viss grad att kunna bevisa då vi håller 

personliga intervjuer, men för de vi håller över telefon kan vi inte vara hundra procent säkra 

på att det är dem; tidssammanband d.v.s. ju längre tid det går mellan händelsen och källas 

utlåtande ju mindre tillförlitigt är källan; oberoende, på så vis att källan inte ska vara ett 

referat av en annan källa. Då vi inte syftar att utreda en specifik händelse utan en fortlöpande 

process så tror vi inte att vi kommer att exponeras för den här risken; Till sist har vi 

tendensfrihet vilket innebär att man inte ska ha anledning att tro att respondenten/källan har 

för avsikt att ge en falsk bild av sanningen för att framhålla sig själv som mer god än vad 

källan i själva verket är. 65 Då vi inte på något sätt är ute efter att kontrollera dem utan mer ute 

efter vilka utmaningar som de tampas med så finns det ingen misstanke om att de skulle ge en 

missvisande bild.  

Validitet & Reliabilitet 

Validitet är enligt de metodologiska teorierna kring uppsatsskrivandet det viktigaste 

forskningskriteriet och innebär att uppsatsens slutsatser ska relatera till huvudämnet.66 Vi kan 

med andra ord säga att svaren från våra intervjurespondenter skall vara i enighet med att 

besvara vårt syfte. För att underlätta det här kommer vi att läsa in oss på tidigare forskning för 

att kunna skapa oss en bild av vad vi behöver fokusera på för att skapa en intressant och 

nytänkande uppsats. Genom att se till både yttre och inre validitet kan vi se om uppsatsen 

innehar hög eller låg validitet. Den inre validiteten är den mellan empiri och teori medan den 

yttre validiteten är en relation mellan det specifika projektet som helhet och dess förankring i 

ett större perspektiv.67 Genom bland annat vårt urval av företag, som verkar inom olika 

branscher, anser vi att vi lyckas hjälpa till att stärka uppsatsens validitet. Vår bredd ämnar 
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också till att vi ökar verklighetsförankringen vilket också det bidrar till att vi på ett mer 

korrekt och ansvarsfullt sätt utvärderar våra resultat, det här är även kallat reliabilitet. 

Reliabilitet ämnar mäta uppsatsens tillförlitlighet.68 
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Kapitel 3 

TEORI 

 

I följande kapitel kommer vi att behandla de teorier som vi har valt för att analysera vår 

insamlade empiri. På grund av att det inte finns några specifika teorier inom ämnet 

samhällsentreprenörskap, kommer vi att se till andra delar inom mer allmänna 

företagsekonomiska teorier. Teorierna som vi valt att fokusera på är teorin kring allianser 

och samarbeten, adaptionsprocessen, ”first mover effekten” men också teorin kring 

affärsmodellen av Johnson et al. Inledningsvis kommer vi att föra en teoridiskussion där vi 

motiverar och diskuterar valda teorier och sedan följer en presentation av teorierna. 

Teoridiskussion 

Oberoende av bransch, står samhällsentreprenörerna inför vissa vägval eller beslut som en 

vanlig entreprenör inte behöver förhålla sig till i samma grad. Konsumenter kan tveka över 

affärsmodellen och samhällsentreprenören bedöms hårdare än en entreprenör med en mer 

klassisk affärsmodell. Genom våra intervjuer har vi samlat in information och lyckats bena 

ner problemen till några viktiga hållpunkter. Skepticism och okunskap var några av de 

problemen, vilket gjorde det relevant att använda adaptionsprocessen för att analysera 

fallföretagen. Marknadens skepticism kan grunda sig i bland annat förvirringen kring vad 

egentligen en samhällsentreprenör är rent definitionsmässigt, men också kring de uppdagade 

fall av organisationer vars insamlade pengar inte når rätt ändamål. Kombinationen att tjäna 

pengar samtidigt som man gör något gott för omvärlden kan tyckas vara svår att förstå. Är ni 

en hjälporganisation eller vill ni tjäna pengar? Den frågan ställs ofta till 

samhällsentreprenörer vilket innebär att upplysningsfasen i adaptionsprocessen förmodligen 

haltar.  

 

I både England och USA är samhällsentreprenörskap utbrett, så man kan fråga sig om vi i 

Sverige inte är mottagliga för denna typ av företag. Björn Almér på Barista frågade sig om de 

kommer att ”… sjunka innan vågen kommer ...”69. Han menar att det finns en risk att de helt 

enkelt är för tidigt ute och att marknaden inte ännu är mogen. De riskerar därför att gå i 
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konkurs innan marknaden blir lönsam och att man istället banar väg för andra aktörer som går 

in på marknaden senare. Genom teorin om ”the first mover” effekterna vill vi diskutera och 

analysera för- och nackdelar med att driva ett nytt affärskoncept.  

 

Respondenterna talade också om att kunna skapa och säkra en hållbar och betrodd 

verksamhet. Ett misstag, och trovärdigheten kan försvinna fort. Vi har utöver olika sorters 

partnerskap och allianser, valt beskriva olika intressenter som kan komma att ha betydelse vid 

finansiering, såväl som att skapa en betrodd verksamhet, då investerarnas bakgrunder och 

ändamål måste matcha företagets vision och grundankar. För att förstå hur en 

samhällsentreprenörs affärsmodell ser ut och kan ge mervärden väljer vi att se till Johnson et 

al:s teori om affärsmodellen. De här teorierna anser vi kunna utgöra bra analysverktyg för att 

kunna uppfylla uppsatsens syfte. 

Strategiska allianser 

Strategiska allianser kan vara användbara antingen för att utforska nya möjligheter eller för att 

utveckla befintliga resurser. Motiven för allianser är många och kan bland annat vara ökad 

effektivitet, flexibilitet, snabbhet, produktionsfördelar eller marknadsmässiga skäl.70 Motiven 

faller dock oftast inom följande tre kategorier:71 

 Den första kategorin är den kritiska massan vilken kan nås genom att en allians bildas 

mellan företaget i frågan och en konkurrent eller ett företag som tillverkar 

komplementära produkter. Ett sådant samarbete kan bidra till sänkta kostnader men 

också ett utökat sortiment mot kunden.72  

 Den andra kategorin är specialisering. Genom att ingå strategiska allianser med 

partners som besitter olika kärnkompetenser kan man dra nytta av deras kunskaper när 

det till exempel gäller att utvidga sin marknad och erövra nya områden. Att äntra en 

lokal marknad utan kännedom kan vara besvärligt men genom en strategisk allians kan 

det här överbryggas.73 

 Den sista kategorin är lärandet. Att man genom sina strategiska allianser tar in 

kunskapen ”in house”.74 
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Allianser kan också vara väl så användbara inom den offentliga verksamheten då olika 

institutioner kan hjälpas åt att bekämpa samhällsproblem.75  

 

Strategiska allianser kan ta många former. De kan vara allt från informella överenskommelser 

om att man ska samköra något projekt utan något som helst ägarskap, till mer formella 

ägaravtal organisationer emellan. Man kan dela in de olika relationerna bolag emellan i tre 

kategorier: Ägarrelation; kontraktsrelationerna och en mer lös och öppen relation. Joint 

Venture och konsortium är två former som är inom ramen för ägandeskap mellan 

organisationer. När företag väljer att gå ihop som ett Joint Venture går man samman i ett nytt 

bolag där projektet startas och utvecklas. Lika gäller för ett konsortium men där inbegrips 

oftast fler intressenter. Om vi ser till den mer lösa inställningen till ett partnerskap så har vi så 

kallade nätverk.  Nätverken bygger på tilltro och ömsesidiga fördelar och är ofta 

marknadsinriktade. Förändringar på marknaden kan komma snabbt men kan också snabbt gå 

att korrigera om man ingår i ett nätverk. Risken med nätverk, eftersom det inte är juridiskt 

bindande, är att du kan förlora tillgångar till din partner om denne beslutar sig för att bedra 

dig, och vice versa. En annan form av partnerskap kan istället inledas kontraktuellt. 

Franchising är en sådan form där man lägger ut vissa delar av företaget så som försäljning, 

distribution etc. till externa parter, franchisetagare, medan franchiseägaren bland annat är 

ansvarig för varumärket och marknadsföring etc.76  

Kartläggning av intressenter 

Intressentanalysen av Mitchell, även kallat Stakeholder Salience, innebär att man rutar in 

intressenternas beteende i sju kategorier beroende på en kombination av tre karaktärsdrag; 

styrka, legitimitet och brådska. Desto fler karaktärsdrag intressenten besitter desto mer 

förväntat är dennes beteende. En så kallad förväntad intressent ska visa på minst två av tre 

karaktärsdrag och kan då klassificeras som dominant, farlig eller förväntad. En intressent som 

endast besitter ett karaktärsdrag kallas latent och kan klassificeras som sovande, diskretionär 

eller krävande intressent. Den intressent som visar på att ha alla karaktärsdrag kallas definitiv 

intressent.77 Innan vi går djupare in i teorin så vill vi börja med att presentera två definitioner 

av en intressent för att visa på olikheterna kring vad och vem en intressent egentligen är. 

Mitchell citerar i sin artikel från 1997 bland annat både Clarkson och Freemans definitioner. 
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Freeman har ett brett perspektiv på intressenten och uttrycker sig som följer:”A stakeholder in 

an organization is (by definition) any group or individual who can affect or is affected by the 

achievement of the organization's objectives."78 

 

Freeman menar att en intressent är en grupp som antingen kan påverka eller bli påverkad av 

företaget vilket i stort sätt skulle kunna vara vem som helst.79
 Clarkson har en lite smalare syn 

på det hela och väljer att uttrycka sig: 

 

"Voluntary stakeholders bear some form of risk as a result of having invested some form of 

capital, human or financial, something of value, in a firm. Involuntary stakeholders are 

placed at risk as a result of a firm's activities. But without the element of risk there is no 

stake” - Clarkson
80

 

 

Till skillnad från Freemans vida syn så har Clarkson en snäv definition på en intressent. Han 

menar att det endast är de som frivilligt investerar humant eller finansiellt kapital i företaget 

som ska ses som intressenter. Han understryker att utan ett riskelement är inget satt på spel till 

skillnad från Freeman menar att det endast behöver existera en relation, vilken som helst för 

att man ska kunna ses som intressent.81 
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Karaktärsdrag 

De tre tidigare nämnda karaktärsdragen symboliseras utav de tre ringarna I figuren 3.1 nedan 

och är styrka, legitimitet samt brådska. 

 

 

Figur 3.1: Stakeholder Salience, källa: Mitchell
82

 

 

 Styrka ses enligt den här teorin på två sätt. Om man i en relation får igenom sina 

förslag utan något som helst motstånd så besitter intressenten styrka. Intressenten 

anses också vara stark då den genom övertalning får en av parterna i en relation att 

göra något som den i grunden inte vill. Det handlar i slutändan endast om att stryka 

besitter den som får igenom sina krav. Den menar att det kan vara svårdefinierat men 

inte särskilt svårt att se i verkligheten.83 

 

 Legitimitet är i grunden något som bestämts av lag men kan utan att kombinera med 

styrka eller brådska vara svår att använda för att få igenom sin vilja.  Legitimitet är 

också förknippat med det som är socialt accepterat och förväntat. Mitchell tar upp ett 

exempel från Davis där han skiljer legitim användning av styrka från illegitim 

användning genom att säga att de som inte långsiktigt använder sin styrka på ett 

socialt accepterat sätt kommer bli av med den. De antyder att legitimitet är mer ett 
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”social good” som är större och mer delat än bara självuppfattningen och att det kan 

definieras och diskuteras olika beroende på vilken nivå man befinner sig inom den 

sociala organisationen.84 
 

 

 Brådska anses existera i två fall. Det ena är när ett krav eller en relation är känslig för 

tid och den andra är när kravet är av väldigt viktig karaktär för intressenten. Vidare 

definieras brådska som en grad utav hur mycket uppmärksamhet intressentens krav får 

utav företagets managers. Graden av uppmärksamhet som kan förväntas är i sin tur 

beroende utav till vilken grad intressenten upplever relationen med företaget. Vidare 

följer några förslag till varför intressenten bör se relationen kritisk. Ägarskap är ett 

exempel då intressenten innehar företagsspecifika tillgångar eller tillgångar som inte 

kan användas utan att frigöra värde vilket gör det kostsamt för intressenten att avsluta 

relationen. Andra anledningar kan vara sentimentala grunder som att aktier har stannat 

inom familjen oberoende av hur de har presterat och förväntningar och förhoppningar 

att företaget ska fortsätta att ge positiv avkastning till exempel i form av kompensation 

till anställda.85 
 

Intressenter 

I figuren 3.1 ovan illustras de sju intressentrollerna som finns. Figuren tar hänsyn till vilken 

mix utav karaktärsdragen de sju olika intressentrollerna besitter och huruvida de är latenta, 

förväntade eller definitiva.86  

 

Latenta intressenter är de intressenter som endast visar ett av tre karaktärsdrag. Med 

begränsade resurser och tid lägger management oftast inte ner någon tid alls på att identifiera 

vilka de latenta intressenterna är. Lika gäller för intressenterna, som heller inte bryr sig om 

företaget vilket leder till antagandet att Stakeholder Salience kommer vara låg för latenta 

intressenter. Latenta intressenter är till sättet bland annat: sovande, diskretionära eller 

krävande vilket vi vidare kommer att klargöra.87  
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 En intressent som är sovande, har styrka som sitt enda karaktärsdrag. Styrkan kan 

användas mot företaget men då intressenten saknar en legitim relation eller något 

brådskade krav så kommer denne inte att utnyttja sin styrka . En sovande intressent är 

till exempel en som trots sin stora kapitalstyrka avstår från att investera.88 Position 

nummer ett i figuren 3.1 är en sovande intressent.  

 Legitimitet är det som den diskretionära intressenten besitter. De saknar dock både 

styrka och brådska vilket gör dem till intressanta mål för CSR-aktiviteter samt 

filantropi. Eftersom de inte har någon styrka eller brådska att ta kontakt med företaget 

så är det upp till företagets management att aktivt uppsöka kontakten med de berörda 

intressenterna.89 Se nummer två i figuren 3.1. 

 När en intressent endast har brådska som karaktärsdrag så anses denne vara krävande. 

De är besvärliga och kan ta upp tid för management men de är dock inte ett så stort hot 

mot företaget.90 Se nummer tre i figuren 3.1. 

 

Förväntande intressenter besitter två av tre karaktärsdrag. Interaktionen mellan management 

och intressenterna kommer vara högre då de förväntar sig att intressenterna ska interagera och 

ta en aktiv ställning till företaget. Stakeholder Salience anses vara måttlig när intressenterna 

besitter två av de tre karaktärsdragen. Förväntande intressenter är: dominanta, beroende och 

farliga.91
  

 Dominanta intressenter besitter karaktärsdragen styrka och legitimitet. Exempel på 

dominanta intressenter är ägare, starka kreditgivare etc. som medverkar i företags 

styrelse. De tar för givet att management ska lyssna på dem men de utgör inte alla 

intressenter för vilka management måste ta hänsyn till.92 Se nummer fyra i figuren 4.1. 

 Legitimitet och brådska är det som en beroende intressent förknippas med. De saknar 

styrka vilket gör dem beroende av andra intressenter eller företagets managers för att 

få igenom sina viljor. På grund av att de är i beroendeställning använder dig sig ofta 
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utav olika sätt att övervaka vissa intressenter eller företagets management.93
 Nummer 

sex i figuren 3.1. 

 En intressent som anses vara farlig har kombinationen stryka och brådska. En sådan 

intressent är en som genom olagliga medel försöker få igenom sina krav. Det kan till 

exempel vara att anställda saboterar eller utför vilda strejker som gör dem farliga för 

företaget.94 Se nummer fem i figuren 3.1. 

 

Definitiva intressenter besitter alla karaktärsdrag. Det är dem managers prioriterar mest och 

för vilka Stakeholder Salience är som högst. En intressent som besitter både legitimitet och 

styrka ingår redan i företagets dominanta koalition. När sedan en av intressenternas krav är 

brådskande så är det klart att managers försöker lösa det specifika kravet. En definitiv 

intressent skulle kunna vara en majoritetsägare som har möjligheten att gå från att vara mer 

passiv till aktiv då denne anser att managerna inte sköter sig.95 Se nummer sju i figuren 3.1. 

Diffusion of Innovations 

Nya produkter och idéer behöver i regel tid för att bli accepterade i samhället. År 1962 kom 

Everett Rogers ut med boken Diffusion of Innovations där han resonerar kring hur, varför och 

i vilken fart nya produkter och idéer tas emot av individer samt samhällsgrupper i stort. 

Rogers beskriver tre olika sätt som beslut fattas när det kommer till att acceptera en 

innovation av något slag. Antingen sker det valfritt vilket innebär att vem som helst, på 

individnivå, i samhället kan besluta om att acceptera produkten eller tjänsten. Den andra 

typen beslutas på kollektivnivå av medlemmar i ett socialt system och den sista beslutas av 

auktoriteten som är ett fåtal individer med makt över det sociala systemet. 96 
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Adaptionsprocessen 

Processen i vilken en vara adapteras av en kund går igenom fem steg, vilka presenteras i figur 

3.2. 97  

 

Figur 3.2 Adaptionsprocessens fem steg 
98

 

 

 Kunskap är första fasen då kunden kommer i kontakt med en innovation för första 

gången men saknar kunskap om den. Kunden får kännedom om något men har ännu 

inte fattat intresse för den.  

 Övertygelse är fasen då kundens intresse väcks och den aktivt söker mer fakta om 

innovationen.  

 Beslut är fasen då kunden väger för- och nackdelar med innovationen med avsikt att 

bestämma sig för om den ska accepteras. 

 Implementering är fasen då kunden prövar innovationen och ser hur bra den är.  

 Bekräftelse är slutfasen då kunden avslutar beslutsprocessen och väljer att acceptera 

och adaptera innovationen och beslutar sig för att använda den fullt ut.  

Grader av adaption  

Olika individer har olika stor benägenhet att adaptera en produkt. Det går olika snabbt 

beroende på dina värderingar, din läggning samt kulturella betingelser. Faktorer i 

innovationen som påverkar hur snabbt den adapteras är dess relativa fördelar, dess 
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kompabilitet, dess komplexitet, dess provbarhet samt dess observerbarhet. Människor kan 

delas in i fem grupper baserat på hur snabbt de adapterar nya innovationer. 99 

 

Figur 3.3 Adaptionskurvan, Källa: Armstrong & Kotler 
100

 

 

 Innovatörer är först ut med att pröva innovationer. De kännetecknas av att de är unga, 

riskbenägna, välbärgade, hög social status, utåtriktade och har kontakter med andra 

innovatörer.101 

 Tidiga adaptörer är näst efter innovatörer först ut med att ta till sig innovationer. De är 

ofta trendskapare och påverkar senare kategorier. De är generellt sett yngre, har högre 

social status, bättre finanser, högre utbildning och mer utåtriktade än de senare 

kategorierna.102 

 Tidiga majoriteten är de som prövar innovationen efter att en viss tid, avsevärt längre 

än för innovatören och tidiga adaptören, har gått. De tar längre tid på sig i 

adaptionsprocessen, har en social status över genomsnittet, kontakter med tidiga 

adaptörer och besitter ett visst opinionsledarskap.103 

 Sena majoriteten består av dem som kommer pröva innovationen senare än samhällets 

genomsnittsmedlem. De är ytterst skeptiska mot innovationer, har en social status 
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under genomsnittet, dåliga finanser och umgås i regel med andra i grupperna sena och 

tidiga majoriteten. De utövar lågt eller obefintligt opinionsledarskap.104 
 

 Eftersläntrare är sist med att pröva nya innovationer. De är i regel mycket 

konservativa i sitt förhållningssätt till förändringar, har låg social status, dålig 

ekonomi, högst genomsnittsålder av alla grupperna, är endast i kontakt med 

familjemedlemmar och nära vänner och har en obefintlig roll som opinionsledare.105 

The First Mover 

First Mover är den som först tar ett marknadssegment i anspråk. Det talas ofta om First mover 

advantage och med det menar man de fördelar som följer med att vara först med att ta kontroll 

över resurser som de som ger sig in på marknaden senare inte lyckas komma över. Ibland 

misslyckas the first mover med att utnyttja detta och då lämnas dörren öppen för en second 

mover advantage istället. 106 

The first mover advantage 

First mover advantage definieras som “möjligheten att göra ekonomiska vinster för pionjärer 

på en ny marknad eller ett nytt marknadssegment”. Det uppstår i en process på flera steg. I 

första steget händer något som skapar en möjlighet för ett företag att få ett försprång på sina 

rivaler. Antingen uppkommer det genom att företaget är förutseende och ser möjligheten 

innan andra gör det eller så är det ren tur. När möjligheten uppstår finns det ett flertal 

mekanismer som ger företaget möjlighet att utnyttja sin position och det är de här 

mekanismerna som avgör hur stora och/eller uthålliga ”first-mover profits” blir. 107 

 

Mekanismer som skapar ”first mover advantage” 

Det finns tre mekanismer som kan leda fram till ett ”first mover advantage”, nämligen 

Teknologisk ledare, förköp av knappa resurser samt extrakostnader för sent inträde på 

marknaden.108 

 

Teknologisk ledare innebär att fördelen uppkommer tack vare att first mover leder 

utvecklingen och håller en högre kvalitet. Man kan bli teknologisk ledare på två sätt. Det 
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första är via erfarenhetskurvan som innebär att man med tiden blir bättre och bättre på det 

man gör och på så sätt har en fördel mot dem som inte varit inne på marknaden lika länge. Det 

andra sättet är via Forskning och utveckling (FoU) där man har en bättre produkt eller idé och 

i bästa fall kan hålla konceptet hemligt eller ta patent på det.109 

 

Förköp av knappa resurser uppstår när first mover kan köpa upp viktiga tillgångar samt knyta 

kontakter och avtal med leverantörer, personal och distributörer innan det blir konkurrens om 

dem.110 

 

Extrakostnader för sent inträde på marknaden är när det kostar mer att locka kunder från first 

mover än vad den fick betala för att få dem från början. Det kan bero på att kunden har vant 

sig vid något och tycker det är jobbigt att behöva lära sig ett konkurrerande företags system 

som till exempel en konkurrerande mobiltelefon eller ett nytt dataprogram med andra 

upplägg. Det kan också bero på att kunden samlat på sig bonuspoäng hos ett företag som går 

förlorade om de slutar handla av dem.111 

The first mover disadvantage 

Det finns också nackdelar förknippade med att vara en ”first mover”. Teorin har identifierat 

fyra nackdelar; freerider-problematiken, upphörande av teknisk- eller marknadsosäkerhet, 

produktutvecklingar och ny efterfrågan samt tröghet på marknaden.112 

 Freerider-problematik uppstår då de som kommer in i ett senare skede drar nytta av 

pionjärens FoU, kundutbildning och utveckling av infrastrukturen. Pionjären drar alla 

kostnader för att utveckla marknadssegmentet medan dem som kommer in i ett senare 

skede kan gå rakt in och kopiera mycket av deras affärsidé.113 

 Upphörande av teknisk- eller marknadsosäkerhet är när det i början råder en osäkerhet 

på marknaden men med tiden upphör den och det blir en vanlig marknad med 

priskonkurrens. I detta fall får ”first mover” ta hela kostnaden för att upplösa 

osäkerheten för att sedan utsättas för konkurrens från andra som slipper den.114 
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 Produktutvecklingar och ny efterfrågan inträffar när en vara ersätts av en ny, som helt 

enkelt är en förbättring av den gamla. ”First mover” kan få lägga en stor kostnad på att 

utveckla grundkonceptet medan andra sedan konkurrerar ut dem genom att utveckla 

det.115 

 Tröghet på marknaden är när first mover har en tröghet som gör det svårt att svara på 

marknadsförändringar. Det kan till exempel vara så att man har en produktion med 

maskiner som inte utan vidare kan ställas om. En konkurrent som träder in senare på 

marknaden kan anpassa sina maskiner efter en bättre produktion.116  

Affärsmodellen 

Affärsmodellen består enligt Johnson et al. utav fyra sammanlänkande byggstenar som 

tillsammans levererar ett värde. Byggstenarena består utav Customer Value proposition 

(CVP), Profit Formula, Key Resources och Key Process och genom dem ska företaget kunna 

uppnå sina mål och visioner.117 

 Customer Value Proposition är den första och viktigaste byggstenen i en affärsmodell. 

Den ska beskriva vad det är som företaget erbjuder kunden. Desto bättre din produkt 

eller tjänst löser ett problem i jämförelse andra företag desto bättre CVP kommer du 

kunna erbjuda dina kunder.118 

 Profit Formula är den andra byggstenen och är till för att klargöra hur företaget 

kommer kunna tjäna pengar. Den redovisas genom intäktsmodeller och olika 

kostnadsstrukturer vilka är beroende av företagets Key Resources. En vanlig 

feltolkning är att man tror att profit formula och affärsmodellen är utbytbara men hur 

företaget skapar intäkter är endast en del av modellen.119 

 En annan väldigt viktig grundsten är Key Resources vilket kan vara anställda, 

produkter, byggnader, inventarier etc. som är nödvändiga för att kunna leverera det 

värde man har lovat kunden.120  

 Key Processes är den sista grundstenen i modellen men dock inte den minsta. De här 

processerna sker på operationell såväl som på ledningsnivå och ska hjälpa företagets 

Key Resources att lyckas leverera det värde som är utlovat. Key Processes kan vara 
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marknadsföring eller utbildning av anställda. Det som ska hjälpa de anställda att 

lyckas sälja produkten på ett mer effektivt sätt.121 

 

De här fyra elementen utgör alltså grundstenarna i ett företag. CVP och Profit Formulan 

beskriver som sagt vilket värde som kommer att ges till kunderna samt till företaget och Key 

Resources och Key Processes beskriver hur värdet ska levereras till både kunder och företag. 

Modellen verkar enkel men det svåra är att få alla stenarna att hålla sig stabila. En lite ändring 

i en del, innebär att hela modellen förändras. För att lyckas som företag krävs alltså stabilitet 

bland byggstenarna.122 

 

Men när krävs det då att företaget förändrar sin affärsmodell? Johnson et al. menar att det 

finns fem strategiska scenarion som kräver en förändring av affärsmodellen. Det första är när 

det finns möjligheter att nå en stor grupp människor som aldrig blivit nådda tidigare. Ett 

exempel på det här är när Tata Motors VD såg ett behov av en bil till samma pris som en 

moped. Ett annat scenario är om man kapitaliserar på en ny teknologi så som Apple har gjort 

med iPod och iTunes. En tredje anledning är då man förbättrar något i en existerande bransch. 

Det kan var som när FedEx beslöt sig för att inte vara billigast utan bäst på att vara i tid. Det 

sista strategiska scenariot är när det sker skiften i marknaden som gör tidigare lösningar 

”commoditized”.123 

För att en förändring av affärsmodellen ska bli lyckad krävs det att man är fast besluten om att 

nyttan för den nya affärsmodellen kommer att vara större än att hålla kvar vid den gamla både 

för företaget och för marknaden i stort. Löser eller öppnar den inte nya vägar inom marknaden 

så ses investeringen att förändra sin affärsmodell onödig och risken för att den endast skapar 

förvirring inom företaget är stor.124 
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Figur 3.4: The Elements of a Succesful Business Model Källa: Johnson et al.
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Kapitel 4 

EMPIRI 

 

I empirikapitlet redovisar vi insamlad data, såväl primär som sekundär. Vi inleder med att 

presentera en rapport från USA som bland annat, likt denna uppsats, behandlar strategiska 

val för samhällsentreprenörer. Även en mer generell rapport från Sverige som kartlägger 

situationen i landet presenteras. Därefter redogör vi för våra respondenters tankar kring 

olika frågor rörande samhällsentreprenörskap i Sverige.  

RISE och KK-stiftelsen 

Vi har inte kunnat hitta några svenska undersökningar eller studier som har inriktat sig på 

samma sorts vinstdrivande samhällsentreprenörskap som denna uppsats intresserar sig för. I 

Sverige verkar arbetet med att kategorisera och inarbeta olika sorters samhällsentreprenörskap 

i någon mån avstannat i samband med att KK-stiftelsens program avvecklades. Den forskning 

som har bedrivits har i vår uppfattning haft en bred utgångspunkt och därmed har 

verksamheter som drivs på olika premisser, i olika verksamhetsformer och av olika sorters 

personer ändå buntats ihop genom den ideella drivkraften som minsta gemensamma nämnare. 

I USA finns det en längre tradition av samhällsentreprenörskap och där har man också 

kommit längre med identifiering, kategorisering och forskning om de olika initiativen. I 

synnerhet en rapport från Columbia Business School genom organisationen RISE (Research 

Initiativ on Social Entrepreneurship) utgör ett relevant komplement till vår undersökning. I 

rapporten For-Profit Social Entrepreneur Report: Balancing Markets and Values har RISE 

undersökt 211 vinstdrivande samhällsentreprenöriella företag. Syftet med rapporten är att 

kartlägga det amerikanska FOPSE-landskapet med fokus på unga växande företag. Rapporten 

publicerades 2006 och är enligt RISE den första i sitt slag.126  

 

I rapporten identifierar de tillfrågade samhällsentreprenörerna fyra problemområden som är 

direkt kopplade till den samhällsnyttiga aspekten av deras företagande: 
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 Definitioner och uppfattningar: Utmaningen att finna de bästa definitionerna och 

beteckningarna på samhällsentreprenörssatsningar, samt att avgöra när man ska 

använda företagets mission för att undervisa och bygga nätverk med andra personer 

och när man ska undvika det. 

 Kostnadssidan: Handskas med högre kostnader som följer utav företagets 

samhällsnyttiga initiativ. 

 Finansiering: Att attrahera kapital från personer som kanske inte förstår företagets 

samhällsengagemang, och svårigheten att locka tillräckligt med kapital från de som 

faktiskt förstår. 

 Interaktion och kommunikation: Att lyckas få kunderna att förstå företagets 

värderingar.127 

 

I Sverige identifierade KK-stiftelsen, i sin förstudie från 2007, sex liknande problemområden 

som de anser måste utvecklas för att underlätta samhällsentreprenörskap i Sverige: 

 

 Insikt och förståelsen: Det finns en utbredd oförståelse inför den ideella 

kommersialism som samhällsentreprenörer bedriver. 

 Kunskap: Det saknas kunskap om samhällsentreprenörskap, t.ex. om hur man kan 

mäta nyttan av samhällsentreprenörskapets effekter. 

 Tillgång till kapital: Det är svårt att attrahera kapital till samhällsentreprenöriella 

initiativ i Sverige eftersom de traditionella finansiärernas syn på vinst inte 

överensstämmer med samhällsentreprenörernas. 

 Regelverk: De regelverk som finns kan komplicera samhällsentreprenörernas 

verksamhet och bidra till en relativ nackdel gentemot konventionellt företagande. 

 Kompetensutveckling, nätverk, stöd: Det saknas samlingsplatser där 

samhällsentreprenörer kan lära av varandra och dela erfarenheter, det är idag upp till 

varje enskild samhällsentreprenör att lära sig allt från grunden. 

 Legitimitet: Samhällsentreprenörer tas inte på fullt allvar och det saknas förtroende för 

att deras verksamhet skulle vara långsiktigt hållbar.128 

 

Dessa utmaningar stämmer väl överens med vad våra respondenter har berättat om under 
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intervjuerna, som presenteras i nästa avsnitt. Tydliga skillnader mellan RISEs och KK-

stiftelsens rapporter är punkterna kostnadssidan respektive regelverk. En tänkbar anledning 

till denna skillnad är att regelverken i USA är mindre omfattande eftersom den offentliga 

sektorn inte har lika stort inflytande över näringslivet, samt att KK-stiftelsens breda definition 

av samhällsentreprenörskap inte nödvändigtvis implicerar kostnader i den mening som RISE 

rapport, om vinstdrivande samhällsentreprenörer, åsyftar.  

 

Vi har valt att slå samman ovanstående tio problemområden med de utmaningar som våra 

respondenter har pekat på och resultatet är följande sex strategiska överväganden som är 

karaktäristiska för vinstdrivande samhällsentreprenörer i Sverige: 

 

 Definition av verksamheten 

 Förmedling av sociala värden 

 Samhällsnyttans kostnader 

 Finansiering 

 Samarbeten & partnerskap  

 Varumärkesbyggande 

 

Intervjuresultaten och påföljande analys har strukturerats efter dessa sex teman för att 

underlätta läsningen och förståelsen för våra resultat.  

Intervjuinsamling  

Nedan följer en presentation av det data vi insamlat från våra intervjurespondenter. Vi 

kommer att inleda med att presentera våra intervjurespondenters tankar och uppfattningar 

kring själva definitionen av samhällsentreprenörer och vad det innebär. Vidare kommer vi att 

presentera hur och när företagen ska missionera sina värderingar för att sedan gå vidare till 

speciella kostnader som är förknippade med deras verksamheter och hur de hanterar 

finansieringen. Avslutningsvis behandlas partnerskap och samarbeten samt hur 

respondenterna ser på varumärkesbyggande.  

Definition av verksamheten 

Enligt våra respondenter är en av de första svårigheterna som möter en samhällsentreprenör 

problemet om hur man ska definiera samt namnge sin verksamhet. Ord som ”Fairtrade”, 
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ekologiska varor och rättvisa har inte alltid en positiv klang i folkhemmet. Det är viktigt att 

den sociala aspekten framkommer men det måste också framkomma vad företaget faktiskt 

gör. 

 

Eva Moe säger att hon tror att det skulle hjälpa samhällsentreprenörerna om det gick att sätta 

en bra definition för fenomenet och att folks osäkerhet kring vad verksamheten faktiskt 

sysslade med då skulle minska. Hon tillägger att det är svårt och att den just nu är rätt vag. 

Erika Augustinsson som var involverad i KK-stiftelsens program för samhällsentreprenörskap 

säger också hon att det saknas ett vedertaget begrepp. Hon anser att det är svårt att sätta en 

enhetlig definition eftersom entreprenörskapet skiljer sig mycket åt från land till land vilket 

gör det svårt att fånga det i ett begrepp. Hon anser att det är mer intressant att studera vad de 

åstadkommer än att leta definitioner och tror att en definition kommer att växa fram med 

tiden. 

 

Baristas VD Björn Almér berättar att ett problem med namnet är den stora misstänksamheten 

mot samhällsentreprenörer. Han säger att man ofta får frågan om man vill tjäna pengar eller 

hjälpa människor, men förstår inte varför det skulle finnas en motsättning i dem båda. Han 

tycker det är lite märkligt att det är helt okej att säga att man vill tjäna massa pengar men om 

man säger att man vill tjäna massa pengar och samtidigt göra en god insats blir man ifrågasatt. 

Vidare tycker han att det är märkligt att folk är så rädda för att bli lurade så att de hellre 

betalar 20 kronor för en kaffe där man vet att inte ett öre går till välgörenhet än 20 kronor för 

en kaffe där kanske två kronor går till något bra. Han säger också att om några innovatörer går 

i bräschen och visar att det går att tjäna pengar på godhet kommer marknaden växa och fler 

goda företag kommer komma med fler lösningar på problem varför vi ska se vinstdrivande 

välgörenhet som en möjlighet, inte ett hot. Han framhåller också att han tror att den bästa 

lösningen på problemet är att härda ut och vara konsekvent och menar att nya företag alltid 

möts med misstro. Håller man bara ut länge nog så är man tillslut ett etablerat företag som får 

respekt. Genom konsekvens förstår folk tillslut att det inte bara är ett PR-trick utan att man 

faktiskt vill göra en god gärning. Björn Almér berättar dock att det redan i ett tidigt skede 

fanns en liten skara inbitna kunder som frekvent besökte caféerna. Men i längden räcker det 

inte med bara ”hardcore-kunder” menar han, utan konceptet måste få fäste i en större 

kundkrets för att Barista ska kunna bli lönsamma.  
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Paula Kermfors instämmer i Björn Almérs upplevelse av att inte bli betrodd. Hon säger att det 

i början var många som tyckte det verkade konstigt att man skulle tjäna pengar på att göra 

gott vilket hon tycker är rätt märkligt med tanke på att det är helt okej att tjäna pengar på att 

göra dåligt och att det var med det argumentet de vände på frågan och klargjorde att det var 

som vilken annan business som helst bara det att de ville göra det på ett schysst sätt: ”Det är 

ju egentligen inget konstigt med vår verksamhet och den borde ju vara regel snarare än 

undantag.” 

 

Både Karl Wijkmark och Björn Almér menar att konsumenterna tycker att deras koncept är 

bra och att de absolut kan välja att ta ställning genom att köpa ”rätt” produkter. Problemet 

ligger i att kunderna måste över en informationströskel. Våra respondenter vittnar alla om 

samma problematik när det kommer till att omvända konsumenternas uppfattning om de olika 

definitioner och gränsdragningar som råder i samhället. Begreppet ”rättvisemärkt” säger 

Björn Almér, som ett exempel, är väldigt laddat av vänsterpolitiska åsikter och kan därför stå 

i vägen för konsumenter som inte är intresserade av att ta en politisk ställning i sina köp. Han 

säger också att begreppet kommer att ändras till Fairtrade vilket är ett mycket bättre begrepp 

eftersom det är mindre laddat och är inte lika belastat av fördomar.  

 

Björn Almér berättar att Fairtradeprodukter, i alla fall inom kaffebranschen, tidigare har haft 

lägre kvalitet trots det högre priset. Detta är något som inte stämmer längre och han pekar på 

att Baristas kaffe, samma kaffe som de säljer i sina caféer, kom tvåa i Barista cup. Det är 

mycket viktigt att kvaliteten på kaffet inte ska bli lidande på grund av ”godheten” och han 

tycker inte att det finns någon mening med att dricka sämre kaffe bara för att några kronor ska 

gå till välgörenhet. Han menar att det i så fall är bättre att skänka 500 kronor till en 

välgörenhetsorganisation och dricka vanligt kaffe från ett vanligt café och anser inte att det är 

njutningen man ska ge upp för en god sak. Han säger också att han tror att affärsidén är mer 

komplicerad än den är för ett vanligt företag och svår att förstå sig på för vanligt folk vilket 

också gör det svårare att kommunicera ut idén. Paula Kermfors berättar att även Righteous 

Fashion är mycket tydliga med att kvaliteten inte får bli lidande på grund av det sociala 

engagemanget och säger att deras målsättning är att kläderna ska hålla så bra kvalitet så att de 

ska kunna gå i arv.  Hon säger dock att de inte har blivit bemötta med fördomar om att de 

skulle ha sämre kläder och tror att det har att göra med att de hela tiden varit mycket tydliga 

med vad verksamheten syftar till samt klargjort att det inte är något välgörenhetsprojekt utan 

en affärsverksamhet som vilken som helst. 
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Eva Moe säger att hon tycker att det mest intressanta samhällsentreprenörskapet är det som är 

affärsdrivande men har ett väldigt tydligt samhällsnyttigt syfte. Hon tycker att nästa steg 

borde vara att göra en distinktion mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande 

samhällsentreprenörskap, det är dock svårt att särskilja sådana företag. Erika Augustinsson är 

inne på samma linje och hon ser samhällsentreprenörskap som en trend som kommer att bli 

norm om några år och tror att det är något alla måste ägna sig åt eftersom hållbar utveckling 

är ett mycket aktuellt och omdiskuterat ämne. Hon tycker att det är ett symptom på hur 

världen ser ut idag och menar att samhällsentreprenörer är väldigt bra på att tänka 

gränsöverskridande och navigera i nya sektorer. 

Förmedling av sociala värden 

Nästa svårighet som har framkommit av intervjuerna är att det är viktigt för en 

samhällsentreprenör att missionera budskapet man kämpar för men att det kan vara svårt att 

veta när det är läge att göra det respektive när man bör undvika det. Om man tvingar på folk 

sin ideologi finns risken att man skrämmer bort kunder. Det gäller här att hitta ett 

”lagomläge” som inte alltid är så lätt att pricka in.  

 

Björn Almér berättar att trots att Barista tror på att missionera sitt budskap har man tonat ner 

lite på det och han säger att folk måste få dricka sitt kaffe i lugn och ro utan att omges av 

bilder på svältande barn och uppmaningar att skicka pengar till olika 

välgörenhetsorganisationer. Paula Kermfors är inne på samma spår och säger att Righteous 

Fashion inte tror att man kan tvinga på folk idén om rättvisare handel. Hon säger att det är 

viktigt att lyfta fram grundidén men anser att kunderna själva måste visa intresse för den och 

hon säger att många kunder själva kommer och ställer frågor och visar intresse vilket de 

tycker är jätteroligt.  

 

Både Paula Kermfors och Björn Almér är ute och håller föredrag om rättvisare handel som ett 

alternativt sätt att hjälpa fattiga skapa sig ett bättre liv. Paula Kermfors berättar att hon och 

medgrundaren Kajsa Holst ofta är ute och håller föredrag och berättar om rättvis handel men 

att det då endast är intresserade personer som kommer och lyssnar och hon tror att intresset 

måste mogna fram hos kunden och att hon då vill finnas där och kunna besvara frågor. 

 



 

 

 50 

Björn Almér upplever att problemet är att de får ett ytterst begränsat utrymme i media och 

tycker att det är lite märkligt att när till exempel McDonalds bättrar sin återvinning får det 

utrymme i alla tidningar men när ett företag drivs etiskt rakt igenom är det helt ointressant.  

 

Paula Kermfors tycker att intresset för kombinationen mellan vinstintressen och samhällsnytta 

har ökat de senaste åren och framhåller att det för tio år sedan knappt pratades om det men att 

gemene man nu har fått upp intresset för frågorna och att en efterfrågan på rättvisevaror har 

uppstått. Hon anser att vi inte har något annat val eftersom vi måste tänka om och sluta 

överkonsumera. Vidare framhåller hon att de inte har något emot konsumtion men vill att folk 

ska konsumera mer medvetet och välja ett bättre alternativ: ”Jag tror på morötter istället för 

piskor, det är för mycket domedagsprofeter och tröttsamma hot vilket folk blir arga på. Vi vill 

inte ge folk dåligt samvete utan snarare ge dem ett bra alternativ.” 

 

Eva Moe tror att ett problem för samhällsentreprenörer i deras försök att missionera sitt 

budskap är att det svenska folket är vana vid att samhällsproblem hanteras av offentlig sektor 

och möjligen ideella föreningar men det låter misstänksam när vinstdrivande företag vill 

hanterar dem. Den misstänksamheten menar hon inte alls finns på samma sätt i USA eller 

Storbritannien. Erika Augustinsson berättar att Stefan Krook (som ligger bakom GodEl) flera 

gånger var på väg att lägga ner eftersom pressen av att ständigt bli ifrågasatt blev för stor. 

Hon tror att skepticismen hänger ihop med våra traditioner och att folkrörelsetänket är djupt 

rotat i samhället och att vi tycker att det är ideella föreningar och offentlig sektor som ska lösa 

samhällsproblemen. Att samhällsentreprenörskap är stort i USA tror hon beror på att de inte 

har en stor offentlig sektor som ordnar till exempel dagis och lekplatser som den gör i 

Sverige. Att det finns ett allmänt intresse för samhällsentreprenörskap i USA gör att det är 

lättare för dem att få tag på kapital, tillägger hon också.   

 

Paula Kermfors säger att ett annat medium som de använder för att kommunicera med 

kunderna om verksamheten är Internet och på hemsidan redogörs för verksamheten utförligt. 

Även i kläderna finns det ”hangtags” som berättar om vilken nytta man gör när man köper 

dem. I Contribute Waters fall är man fortfarande i ett tidigt skede i verksamheten och har 

ännu inga kunder. Därför är det svårt för Karl Wijkmark att ge konkreta exempel men han 

säger att ett sätt för kunderna att försäkra sig om vad de bidragit med är genom de små 

texterna som de planerar att ha hängandes på flaskorna. Dessa ska berätta vad som hänt den 

senaste tiden, t.ex. nya brunnar som har borrats och liknande: ”På så sätt kan du som kund 
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känna en delaktighet, du skänker inte bara pengar rakt in i mörkret.” Det ska även vara 

möjligt att prenumerera på SMS-uppdateringar som dagligen berättar vad som händer inom 

vattenprojekten, berättar han. 

Samhällsnyttans kostnader 

Flera utav respondenterna har berättat om de högre kostnader som är kopplade till 

verksamhetens samhällsnyttiga karaktär. Att driva ett företag på ett ”schysst sätt” innebär att 

man inte kan köpa de billigaste varorna eller anställa den billigaste personalen. Det är också 

svårt att få fram snabba leveranser. Det sociala engagemanget innebär således oundvikligen 

högre kostnader för företagen. 

 

Björn Almér säger att en svårighet som Barista utsatts för på grund av sitt sociala 

engagemang är att allting tar mycket längre tid: ”Hade vi varit en vanlig cafékedja så hade vi 

kunnat beställa pappmuggar, kläder till de anställda samt alla råvaror på en gång utan att 

behöva titta på mer än priset.” På grund av det sociala engagemanget måste man nu hitta 

etiskt och ekologiskt producerade varor samt försäkra sig om att det verkligen stämmer att de 

producerats som det hävdas. Han säger att det går mycket långsammare att starta upp 

verksamheten och att när den väl är igång måste man lägga mycket tid och kraft på att 

kontrollera att den etiska koden efterlevs. Utöver det tillkommer extra kostnader som man 

dras med på grund av att man betalar mer för råvarorna, säger han. Barista dras även med 

problemet att de på grund av sin storlek inte kan dra nytta av skalfördelar. Som exempel 

nämner Björn Almér att man måste betala lika mycket för transporten när man köper 

ekologiska äpplen från Österlen trots att lasten är mindre. Därför ser han bara fördelar med att 

bli större eller att fler börjar handla med ekologiska äpplen så att man kan beställa 

gemensamma laster. 

 

Paula Kermfors berättar att även Righteous Fashion dras med problem som att de tvingas 

betala mer för sina tyger och sin tillverkning men även att produktionen tar längre tid. Som 

exempel berättar hon om att man i modebranschen ibland får en snabb beställning som man 

måste leverera om en vecka men att de inte kan arbeta så. Hon säger att många andra företag 

då låter arbetarna jobba dygnet runt i en vecka utan övertidsersättning men att det skulle strida 

mot Righteous Fashions affärsidé och att de måste vara mycket noggranna i planeringen för 

att undvika det. Att de inte producerar i alla material utan endast organiska gör också att de 
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förlorar kunder berättar hon. Hon säger också att de försöker balansera de dyrare kostnaderna 

med att hålla nere övriga utgifter som att undvika dyra lokalhyror eller onödiga resor.  

 

Även Eva Moe betonar problemet med högre kostnader och säger att företag som DEM 

Collective har inskrivet i bolagsordningen att alltid välja de mest ekologiska och rättvisa 

råvarorna vilket oundvikligen leder till dyrare bomull och således dyrare t-shirts. Erika 

Augustinsson tycker att avvägningen blir tuff och nämner också DEM Collectives problem. 

Hon säger att de har fått erfara att om de vill växa snabbt så borde de göra avkall på sina 

principer och att den etiska bedömningen därför ofta är mycket svår. 

 

Trots alla problem med de högre kostnaderna menar Björn Almér att det trots allt är det bästa 

sättet att hantera den sociala dimensionen på och anser att det är bättre att höja kostnaderna 

och i övrigt försöka maximera vinsten.  

 

”Om man istället håller nere kostnaderna och skänker en procentsats av vinsten till 

välgörenhet får man ett helt annat resultat eftersom man då börjar göra dyra kick-offer och 

köper onödiga inventarier eftersom incitamentet att vinstmaximera minskar.” – Björn Almér  

Finansiering 

Våra respondenter vittnar om att det är svårt att attrahera kapital, från investerare som kan få 

bättre avkastning på annat håll, på grund av att man inte vinstmaximerar som ett ”vanligt” 

företag.    

 

Enligt Björn Almér vill många av de som visar intresse för Barista ha en alltför snabb 

tillväxttakt samt en allt för kort pay-back period. Han berättar att många som visade intresse 

för att investera bara såg vinstmöjligheter i allmänhetens intresse för Fairtrade men inte 

förstod hela konceptet: ”När vi drog igång finansierades en stor del av verksamheten med 

egna pengar från oss tre grundare som tog en stor personlig risk.” Att man ändå vågade dra 

igång hela satsningen är det Björn Almér idag säger att han känner mest stolthet över. Han 

tillägger att alla är välkomna att investera så länge de respekterar etiken och idén och säger att 

när man kommer förbi de första hindrena är risken låg men avkastningen är också lägre än för 

alternativa investeringar.  Han uppskattar att de behöver 15 caféer för att nå ”break even”, 

idag har man 13 men tror att man vid årsskiftet ska ha nått till 15. På kort sikt tar det längre 
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tid att få tillbaka sina pengar men på lång sikt tror han på idén och att de kommer vara mer 

lönsamma än de ickeetiska alternativen.   

 

Karl Wijkmark berättar att Contribute Water, förutom deltagandet i draknästet på SVT, har 

deltagit i några tävlingar i sin hemstad Göteborg utan framgång. Han berättar att 

”affärsänglarna” inte är så änglalika utan helst satsar på det säkra före det osäkra. Han 

poängterar också att han inte vet säkert hur man på bästa sätt disponerar eventuella pengar de 

får in. Bara marknadsföringen kommer kosta så mycket mer än de miljoner han tycker det är 

rimligt att hoppas på. Det är därför lika viktigt att hitta investerare med goda kontakter och 

distributionskanaler och inte någon som: ”(…) flåsar oss i ryggen och helt enkelt vill ha 

snabb avkastning på sina pengar (…) vi skulle aldrig ta in någon som inte tänker filantropiskt 

eller har ett tänk som kan matcha vårt.” Att finansiera sin verksamhet genom att vinna 

tävlingar är en möjlighet som också Erika Augustinsson framhäver. Hon säger att det händer 

mycket på området och fler känner till fenomenet idag och det anordnas många tävlingar för 

unga entreprenörer vilket ger dem en möjlighet att skaffa kapital samtidigt som det skapar 

medvetenhet hos folk. 

 

Paula Kermfors berättar att de har lärt sig mycket under resans gång och antagligen hade gjort 

annorlunda idag med den kunskap som de har nu.  

 

”Vi på Righteous Fashion byggde upp företaget helt själva utan externt kapital vilket tog lång 

tid. Vi var försiktiga och gjorde mycket noggrann research men hade vi gjort om det idag 

hade vi nog försökt komma igång med säljandet tidigare men samtidigt är jag glad att vi gick 

igenom processen och byggde företaget på egen hand men vi borde nog ha tagit in externt 

kapital tidigare och fått en skjuts.” - Paula Kermfors 

 

Righteous Fashion har fortfarande inga investerare utan endast eget sparkapital och banklån 

samt checkkredit på banken.  

 

”Vi gjorde en mycket proffsig affärsplan och var mycket välförbereda när vi gick till banken 

för att slippa problem. Första banken vi var hos ville inte ge oss något lån och de ville att 

våra föräldrar skulle gå i borgen för oss vilket vi inte ville eftersom vi ville bygga företaget på 

egen hand. Vi gick runt till lite olika banker och det slutade med att två banker som trodde på 

vår idé tävlade om oss vilket var jättekul.” - Paula Kermfors 
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När det kommer till frågan om huruvida framtida tillväxt ska ske organiskt eller via uppköp 

samt möjligheten till externa finansiärer säger Paula Kermfors att de är öppna för idéer: 

”Investerare utesluts inte men vi tar inte in vem som helst och det måste då vara någon som 

tror på etiken.”  

 

Eva Moe instämmer i att finansieringsproblemen är en av de största utmaningarna för 

samhällsentreprenörer. Hon säger att de har svårt att gå till banken och få lån eftersom deras 

affärsplaner inte ser ut som de förväntas göra. Ett liknande problem är att de har svårt i 

kontakten med offentliga myndigheter eftersom de också är väldigt inriktade på traditionellt 

företagande och inte vet mycket om alternativa verksamhetsformer: ”Oftast blir man tillsagd 

att göra om idén istället för att banker och myndigheter tillägnar sig ett alternativt tänk.”  

 

Erika Augustinsson tror också att det faktum att det är ett relativt okänt fenomen i Sverige 

spelar in mycket: ”I kontakter med banker eller myndigheter bemöts man med frågor som, 

samhällsentreprenör, vad är det? Det låter flummigt och tas inte på allvar.” Hon tror dock att 

det är en generationsfråga och att unga människor kan vara lite mer nytänkande. Som 

alternativ till de traditionella bankerna nämner hon Ekobanken som har som uttalad affärsidé 

att bara ge lån och stöd till företag med ett uttalat ekologiskt eller socialt syfte. Hon 

framhåller också att intresset ökar hos storbankerna: ”Swedbank har också blivit intresserade 

av fenomenet, de har ju traditionen men har nu blivit en affärsbank men kanske är på väg 

tillbaks till rötterna nu.”  

Samarbeten & partnerskap  

I likhet med konventionella företag är samarbete viktigt också för en samhällsentreprenör. 

När man väljer sina samarbetspartners måste man dock ta andra hänsynstaganden än endast 

de ekonomiska. Man vill inte förknippas med personer eller företag som kan skada ens 

varumärke och rykte, enligt våra respondenter. 

 

Eva Moe anser att eftersom etiska företag inte får förknippas med ”fel folk” är samarbeten 

och partnerskap en delikat fråga. Dessutom anser hon att det i Sverige är ett problem att det 

saknas ordentliga stödsystem för entreprenörerna. De har ofta bra idéer men vet inte hur de 

ska gå till väga när de säljer sin tjänst eller produkt och ska ta betalt för den o.s.v. De har svårt 

att hitta rätt affärsmodell: ”Ett projekt från KK-stiftelsen om att finansiera en mötesplats för 
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samhällsentreprenörer håller på att genomföras och det kan vara en bra start.” Eva Moe tror 

att några av de största svårigheterna som samhällsentreprenörer ställs inför är problem med 

nätverk, mötesplatser och rådgivning.  

 

Erika Augustinsson tycker att svenska företag är allt för traditionella i sitt tänk och borde bli 

bättre på att skapa partnerskap med samhällsentreprenörer. Hon säger att de, inom ramen för 

sitt CSR-arbete, hellre skänker pengar till välgörenhet än att se möjligheten i att göra vinst på 

att något gott. Som ett undantag nämner hon Kinnevikgruppen som ser en win-win situation i 

att stödja samhällsentreprenörer och hon tycker att det är de som är mest nytänkande. 

 

Björn Almér säger att Barista har ett samarbete med Svenska Spel på gång men är medveten 

om risken att förknippas med de negativa sidorna av spelande och säger att det är något man 

hela tiden måste tänka på när man förhandlar med samarbetspartners. Andra samarbeten de 

har är med FN, Fairtrade samt rostare och grossister. Han säger att rostarna väljs ut för att de 

är skickliga samt att de gärna ska ha en lokal förankring. Den lokala förankringen är också 

viktig när det kommer till grossisterna då det skulle sända ut fel signal om varor som mjölk 

och bakelser transporteras långa sträckor: ”Det är viktigt att tänka etiskt och ekologiskt hela 

kedjan, inte bara i produktionen.”  

 

Både Björn Almér och Eva Moe har berättat om att samhällsentreprenörers möjlighet till att 

jobba med franchisetagare är begränsad. Björn Almér menar att de inte kan riskera att tappa 

kontrollen över vad som sker i ”deras namn” och att ett snedsteg av en ensam franchisetagare 

skulle skada Baristas varumärke enormt. Eva Moe talade om svårigheten med att överföra en 

värdegrund på franchisetagaren. Att driva en 7-eleven butik innebär bara att man ska följa 

vissa, av franchiseägaren satta, rutiner medan en samhällsentreprenör också måste försäkra 

sig om att verksamheten drivs etiskt och i linje med företagets värderingar, menar hon. 

 

Karl Wijkmark säger att även för Contribute Water har det varit mycket viktigt att förknippas 

med rätt personer och att de är mycket försiktiga med vilka de arbetar med.  

 

”Vi har varit i kontakt med några organisationer i Sverige som Unicef och vill ha deras logga 

på våra flaskor men då måste vi generera upp emot tio miljoner kronor per år, till 

välgörenheten, vilket inte är sannolikt i dagsläget.”- Karl Wijkmark 
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Samarbeten med organisationer som Unicef behövs dock för att bevisa trovärdigheten menar 

han: ”Vi har inga samarbetspartners än men vi har pratat med i princip alla som håller på 

med dryck.” Han berättar att de flesta kan tänka sig att tappa och buteljera vatten men inget 

mer. 

 

”Att tappa och buteljera kan alla men vi söker dem med kompetens inom marknad och sälj 

samt distribution och kontakt med de stora butikskedjorna. Förutom vattenföretag vill vi 

inleda samarbeten med välgörenhetsorganisationer som är unga i tänket.” – Karl Wijkmark 

 

Erika Augustinsson säger att nästa steg i Sverige borde vara att ordna plattformar och 

mötesplatser för nystartade samhällsentreprenörer.  

 

”Det finns ett initiativ som kommer komma igång snart där Malmö Högskola och 

Mittuniversitetet har fått pengar för att driva en mötesplats för samhällsentreprenörskap som 

man hoppas ska komma igång i höst där både näringsliv, stat och regioner samt ideella 

sektorn går samman för att bedriva kunskapsutveckling, konceptutveckling och annat kring 

samhällsentreprenörskap. KK-stiftelsen är med och delfinansierar projektet.”  

– Erika Augustinsson 

 

Den sociala förankringen leder dock inte bara till svårigheter för samhällsentreprenörer vilket 

både Righteous Fashion och Contribute Water har fått erfara: ”Vi (Righteous Fashion) har 

fått mycket hjälp från de som trott på idén som fotografer och PR-byråer som har ställt upp 

gratis. Samarbeten och nätverksbygganden är mycket viktigt för nya företag.” Karl Wijkmark 

berättar om likande erfarenheter.  

 

”Vi har fått till möten med både Coop och ICA som aldrig hade kommit till stånd utan den 

sociala aspekten. Hade vi kommit och sagt att vi ville sälja vanligt vatten på flaska hade de 

skrattat oss rakt upp i ansiktet. Konkurrensen är enorm bland de vanliga vattenföretagen. Vi 

är noga med att påpeka att vi inte säljer vatten, vi säljer välgörenhet och det har öppnat 

många dörrar.” – Karl Wijkmark 

 

Erika Augustinsson instämmer i att det kan finnas en fördel i godheten: ”Det finns en 

brandingfördel eftersom du vill bli förknippad med företaget. Det är ett sätt att stödja dem 

vilket är varumärkesbyggande på många sätt.” 
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Varumärkesbyggande 

Respondenterna är eniga om att ett starkt varumärke är A och O för ett framgångsrikt 

företagande. För en samhällsentreprenör gäller det att varumärket både förknippas med den 

sociala aspekten och att varorna håller hög klass. Det är med andra ord ett lite speciellt 

varumärke som ska byggas. 

 

Eva Moe tror att det skulle behövas en legitim nationell aktör med resurser som skapar 

legitimitet för samhällsentreprenörskap för att varumärkena ska få en skjuts framåt. Det finns 

dock även risker inblandat här: ”Om något politiskt parti gör det till sin grej kan det bli en 

politisk fråga där det färgas som en höger- alternativt vänsterrörelse.” Hon ser även en risk 

för varumärket när det kommer till vilka ledare man anställer i företaget och menar att ledarna 

måste ha rent mjöl i påsen så att de inte skadar varumärket. De måste också dela företagets 

värderingar så att inte den sociala aspekten försvinner och det blir som ett vanligt företag. 

Erika Augustinsson tror inte att det kommer hända så mycket politiskt på kort sikt eftersom 

det är valår. En fördel är dock att det är en blocköverskridande fråga och ingen är negativ till 

den men hon tycker att nuvarande regeringen har visat ett större intresse.  

 

”Maud Olofsson och Näringsdepartementet är hyfsat drivande. De säger att 

samhällsentreprenörskap ska in på agendan så det finns ett stort intresse och de vet att vi 

måste jobba strategiskt med det.” – Erika Augustinsson 

 

Ett annat politiskt initiativ som hon nämner är lagen Miljöpartiet drev igenom om aktiebolag 

med begränsad vinstutdelning under den förra regeringen: ”Det skulle kunna vara en utmärkt 

bolagsform för samhällsentreprenörer och det är synd att inte fler anammat den, jag tror 

bara det finns fyra registreringar just nu.”  

 

Karl Wijkmark säger att Contribute Water saknar resurser för traditionell marknadsföring och 

att de därför funderar på att ge sig ut på en säljturné runt om i Sveriges sommarorter och 

marknadsföra vattnet i guerilla-marketing stil.  

 

”När vi bygger vårt varumärke är vi oerhört försiktiga med vilka vi förknippas med. Vi vill ju 

som sagt ha loggor som Unicefs för trovärdighetens skull men vi kommer inte åt de största. 
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Det är viktigt att vårt varumärke förknippas med den unga moderna människan som vill göra 

något gott för andra och inte endast sätta in pengar på ett nittiokonto.” – Karl Wijkmark 

 

Erika Augustinsson menar att den största skillnaden i varumärkesbyggande mellan 

samhällsentreprenörer och vanliga företag är godheten. Hon menar på att det är viktigt att 

arbeta transparent med sitt varumärke. Erika Augustinsson exemplifierar med Kiva, en 

mikrofinansieringsorganisation, som öppet visade när de begick ett snedsteg och på så vis 

vann ytterligare förtroende. Alla kan göra fel menar hon, men det gäller att stå för dem, det är 

då man vinner tillit.   

 

Björn Almér och Barista arbetar mycket med att förstärka sitt varumärke. Han menar att 

Barista verkar inom upplevelseindustrin, snarare än kaffeindustrin, vilket kräver att de har 

fräscha lokaler, trevlig och bemötande personal samt de bästa kaffemaskinerna för att kunna 

ge sina kunder en trevlig upplevelse. Genom att visa sig proffsiga på kärnprodukten och stå på 

sig vad gäller de etiska aspekterna hoppas han att varumärket ska byggas via 

”djungeltrumman”, vilket dock visade sig vara svårare än han trodde.  

  

”Förutom att vi är noggranna med vilka vi samarbetar med är vi också noggranna med vart 

vi syns. Vi vill inte synas på till exempel flygplatser då det förknippas med miljöskadligt 

resande och sänder ut fel signaler. Vi tittar istället på att etablera oss på tågstationer.”  

– Björn Almér 

 

Righteous Fashion har lagt mycket tid och arbete på sitt varumärke berättar Paula Kermfors: 

”Det är många timmar och tankar bakom det och det gäller att känna sin marknad och sina 

kunder, mycket bra.” Hon berättar att de har fått mycket hjälp av fotografer som har ställt upp 

gratis samt av PR-byråer som bidragit med grafiska logotyper och liknande.  

 

”Vi håller just nu på att förändra mycket i varumärket. Det ligger hos en 

kommunikationsbyrå, samma som gjorde vår ursprungliga vilket ju passar bra, som håller på 

att paketera om oss men vi ska ha kvar vår logotyp vilket är jättekul. Vi storsatsar mycket 

utomlands just nu och ska in på Åhléns City till hösten så det känns helt rätt i tiden att höja 

varumärket ett snäpp.” – Paula Kermfors 
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Kapitel 5 

ANALYS 

 

Analysen följer samma struktur som empirin och i kapitlet utreds de sex problemområdena 

definition av verksamheten, förmedling av sociala värden, samhällsnyttans kostnader, 

finansiering, samarbeten & partnerskap samt varumärkesbyggande. Empirin kommer att 

analyseras med hjälp av teorierna från kapitel 3. 

Definition av verksamheten 

Samhällsentreprenörer slåss dagligen emot omvärldens oförståelse för deras verksamhet. De 

befinner sig i någon sorts ingenmansland och konsumenter och investerare blir förvirrade och 

osäkra när de kommer i kontakt med dem. Enligt adaptionskurvan skulle deras idéer och 

verksamhet kunna uppskattas och bli förstådd av en lite skara tidiga innovatörer. Björn Almér 

har bl.a. vittnat om detta fenomen då en liten inbiten skara ”hardcore-kunder”, som han kallar 

dem, i ett tidigt skede besökte caféerna frekvent och var väldigt stödjande. Denna kundkrets 

kan enligt adaptionskurvan ses som innovatörer och/eller tidiga adaptörer. Utmaningen ligger 

i att få den stora massan av den tidiga och sena majoriteten att följa hardcore-kundernas 

exempel. För att detta ska bli möjligt krävs en förståelse och känsla av förtroende för 

samhällsentreprenörens värderingar och idéer. Det är alltså kritiskt att det finns allmänt 

vedertagna och väl inarbetade definitioner och begrepp som kundmarknaden känner sig trygg 

i.  

 

När förståelsen för samhällsentreprenörskap är större i det svenska samhället kommer inte 

kunderna vara lika kritiska och oförstående, vilket vi tror kommer underlätta och snabba på 

adaptionsprocessen. Framförallt de två första stegen, kunskap och övertygelse, kommer inte 

kräva lika mycket av kunden och fler kommer troligen att snabbare nå ett beslut om att 

acceptera ”innovationen”.  Därefter är det upp till produkten, tjänsten eller upplevelsen att tala 

för sig själv och om det uppfattade kundvärdet är stort kommer implementeringen och 

bekräftelsen av det samhällsentreprenören säljer falla ut väl. Som intervjuresultaten har visat 

finns det en informationströskel som kunderna måste över innan de adapterar 

samhällsentreprenörernas produkter och tjänster. Denna tröskel består av både okunskap och 
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fördomar och vi tror att den skulle minska genom införande och inarbetning av tydliga 

definitioner av begreppet samhällsentreprenör.  

 

Även kapitalmarknaden har naturligtvis ett stort behov av att känna förtroende och tillförsikt 

för de företag som de investerar och riskerar sina pengar i. Samhällsentreprenörerna står inför 

en gemensam utmaning att hitta en definition och verksamhetsmodell som deras intressenter 

känner tillit för så att de kan konkurrera på samma villkor som alla andra företag, d.v.s. med 

sin affärsmodell. 

 

När det finns välkända och inarbetade begrepp, definitioner och verksamhetsformer som 

samhällsentreprenörerna kan använda sig av så slipper de att ständigt missionera och 

propagera för sin sak och dess grandezza. Att vara en samhällsentreprenör kommer då att vara 

självförklarande och de som är intresserade att veta mera kommer naturligtvis att få all 

information de efterfrågar samtidigt som mer passiva konsumenter kan fokusera på produkten 

eller upplevelsen. Samhällsentreprenörerna kan då dels lägga mer tid på att utveckla sin 

verksamhet samtidigt som de slipper riskera att uppfattas som påträngande och översäljande. 

 

KK-stiftelsens program som hade avsatt stora resurser och hade kommit en bra bit på vägen 

med att etablera forskning, utbildningar och begreppet samhällsentreprenörskap, lades alltså 

ner efter ett och ett halvt år. Detta ser vi som ett stort bakslag för denna tillväxtsektor. Eva 

Moe betonade flera gånger under intervjun hur centralt det är för sektorns framtida utveckling 

att det etableras nätverk, plattformar och mötesplatser för samhällsentreprenörer. Eftersom 

ingen annan organisation tog över efter att KK-stiftelsens program blev nedlagt riskerar denna 

positiva utveckling att stagnera.   

Förmedling av sociala värden 

Björn Almér menade att den största strategiska utmaningen som han fortfarande inte har löst 

är att lyckas förmedla Baristas ”koncept” på ett effektivt sätt till kunderna. Eftersom att 

affärsmodellen är ganska komplex och kunden behöver förstå den för att kunna uppskatta det 

hållbara och holistiska tänket är det utmanande att kommunicera detta på ett kärnfullt, men 

samtidigt, lättsmält sätt. Just kaffebranschen är också präglad av vanemönster och rutiner där 

kunden går förbi ”sitt” café på väg till jobbet, på väg ut på stan eller på väg hem. Även när det 

kommer till vatten och kläder har många konsumenter ett favoritmärke. Detta är alltså ett 
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marknadsföringsproblem som kan vara svårt att övervinna med begränsade resurser. Karl 

Wijkmark och Björn Almér berättar om hur viktigt det är med guerilla marketing respektive 

gratis PR. Man måste ta tillvara på alla chanser till uppmärksamhet och vara innovativ i sitt 

marknadsföringsarbete. Samtidigt måste man vara försiktig och inte dra på sig 

uppmärksamhet som kan skada varumärket. 

 

Även inom detta problemområde kan samhällsentreprenören ha nytta av olika samarbeten. 

Björn Almér berättar t.ex. om att Barista har anlitat en PR-byrå för att koka ner Baristas 

affärsmodell till några få, kärnfulla och lättkommunicerade ord. Att ta in extern hjälp och 

expertis kan definitivt hjälpa samhällsentreprenören att förmedla de sociala värdena till 

slutkunden, så länge budgeten tillåter det vill säga. En annan tänkbar strategi är att försöka 

knyta inflytelserika eller kända personer till sig som en sorts ambassadörer. Detta skulle 

kunna skapa en win-win situation då personen i fråga bygger sitt personliga varumärke genom 

sitt samarbete med samhällsentreprenören samtidigt som samhällsentreprenören får ovärderlig 

uppmärksamhet.  

 

Det som skiljer en samhällsentreprenör från en konventionell entreprenör är att den 

förstnämnde har gjort ett aktivt val att använda sig utav CSR som affärsidé. Enligt 

intressentteorin så har företag ett val att aktivt lyssna till den diskretionäre intressentens behov 

men det är inte nödvändigt då den här intressenten endast besitter ett av tre viktiga 

karaktärsdrag som tidigare diskuterats i teorin. Björn Almér menar på att det är svårt att 

förmedla sina visioner och att marknaden ska förstå fenomenet samhällsentreprenör, alltså 

företag vars affärsidé bygger på CSR som utgångspunkt. 

Samhällsnyttans kostnader 

Den sortens samhällsentreprenörer som vi har undersökt vinstmaximerar inte, de 

vinstoptimerar. En samhällsentreprenör hade alltid kunnat öka sin vinst genom att sänka sina 

kostnader genom att göra avkall på det samhällsnyttiga. I konceptet som kommer med att vara 

samhällsentreprenör ingår att en del av pengarna, som i vanliga fall går till ägarna, tillfaller ett 

samhällsnyttigt initiativ. Man ökar alltså sina kostnader, och minskar därmed sina 

vinstmarginaler, till förmån för ett gott syfte. Detta kan såklart alltid kompenseras genom en 

höjning av priserna men poängen är att marginalerna alltid hade kunnat ökas ytterligare 
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genom att eliminera kostnadspåslaget som kommer utav samhällsnyttan. Man optimerar 

således sin vinst utifrån vissa i förtid satta premisser.  

 

Ceteris paribus, högre kostnader – lägre lönsamhet. Det strategiska övervägandet ligger häri 

hur man skapar ett uppfattat kundvärde genom dessa extra kostnader. Man kan dra paralleller 

mellan samhällsentreprenörernas positionering och en klassisk differentieringsstrategi. Då 

företag i vanliga fall differentierar sig genom överlägsen kvalitet, användarvänlighet, service 

eller dylikt differentierar sig samhällsentreprenören genom att rikta sig mot kundernas 

samvete och vilja att göra gott. Det värde som kunderna betalar extra för är i högsta grad 

abstrakt och inget som kunden själv drar nytta utav. Samhällsentreprenörernas kunder åtnjuter 

istället en tillfredställande känsla av bidra till ett gott och samhällsnyttigt syfte genom sin 

konsumtion. Att förmedla detta värde är en utav de största utmaningarna som 

samhällsentreprenörer står inför. Det krävs en väl genomtänkt PR- och 

marknadsföringsstrategi som dessutom måste genomföras med begränsade resurser. Detta 

diskuteras vidare senare i detta kapitel. 

Finansiering 

Det största problemet med kapitalanskaffning finner vi också i oförståelsen för 

samhällsentreprenörernas verksamhet. Eva Moe pekade på att samhällsentreprenörernas 

affärsplaner ser annorlunda ut än vanliga företags och går därmed emot normen och vad som 

förväntas av en affärsplan. Innan definitioner och begrepp är inarbetade kommer dessa företag 

att behöva förlita sig på ”nytänkande investerare”, som Björn Almér uttrycker det, eller lägga 

tid och energi på att förklara och sälja in sin affärsplan till oförstående banker och 

riskkapitalister.  

 

Att attrahera kapital är en utmaning som är gemensam för alla entreprenörer och man brukar 

tala om de tre f:en - family, friends and fools som ett alternativ. Detta finansieringsalternativ 

är kanske i än större grad aktuellt för samhällsentreprenörer med tanke på den oförståelse som 

deras affärsmodeller möts av från banker och riskkapitalister. 

 

Självklart är det inte någon långsiktig lösning att pungslå sina nära och kära på deras surt 

förvärvade pengar. För att denna sektor ska kunna växa och utvecklas i takt med 

samhällsentreprenörernas högt ställda visioner och ambitioner krävs det en etablering av en 
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tvärsektoriell förståelse för deras affärsmodeller. Detta är en utmaning som borde ligga högt 

på dagordningen för alla samhällsentreprenörer och borde därför drivas gemensamt genom 

någon typ av bransch- eller intresseorganisation. Då KK-stiftelsen inte längre fyller denna roll 

krävs att någon annan tar över initiativet, kraftsamlar och för samhällsentreprenörernas 

gemensamma talan. Då förståelsen och entusiasmen för samhällsentreprenörskap tilltar 

kommer vi förhoppningsvis se fler initiativ liknande Ekobanken som Erika Augustinsson 

berättade om. 

 

I väntan på denna utveckling bör varje samhällsentreprenör fundera kring hur de kan 

tydliggöra och konkretisera de mjuka värden som deras affärsmodeller bygger på. Ett steg i 

denna process är att försöka utveckla system för att kvantifiera och mäta den samhällsnytta 

som skapas genom företagets verksamhet.  What is measured gets done! är ett uttryck som 

används för att poängtera vikten av det här. 

 

En annan utmaning som samhällsentreprenörerna ställs inför är att knyta till sig legitima 

definitiva intressenter. Intressenter som är definitiva är, som teorin säger, de intressenter som 

management lägger fokus på vad gäller att uppfylla deras krav. Det är av stor vikt att 

företagets och intressentens intressen matchar varandra så att de kan dra nytta av att varandras 

krav eller mål uppfylls. En intressent som kan vara svår att knyta till sig är kreditgivare och 

andra ägare vilka i den teoretiska modellen benämns som dominanta intressenter. Flera 

respondenter menar på att det är svårt att finna kreditgivare eller investerar som antingen 

förstår sig på fenomenet eller ens är villiga att förlänga sin avkastningshorisont. Kreditgivarna 

kan kritisera företagen för att de inte vinstmaximerar, då det kan ta lite längre tid för dem att 

betala tillbaks sina skulder. Som tidigare förklarats så är samhällsentreprenörernas mål att 

vinstoptimera och inte vinstmaximera vilket innebär att det kan vara svårt att få investerare. 

Det gäller dock att vara noggrann med vem man låter investera och vara delaktig i företaget. 

Då den här affärsmodellen står för något ”social good” måste inblandade parter ha en legitim 

bakgrund utan tidigare oegentligheter. Det här är något som berör varumärkesbyggandet samt 

förmedlingen av sociala värden vilket också behandlas i analysen. 

Samarbeten & partnerskap  

Ett centralt tema inom samhällsentreprenörskap, som vi har berört tidigare, är legitimitet och 

trovärdighet. För att övervinna misstänksamhet och skepticism kan samhällsentreprenörer 
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ingå samarbeten och partnerskap med organisationer som redan anses legitima. Karl 

Wijkmark berättade om ambitionen att ha Unicef som samarbetspartner och Björn Almér 

berättade om hur viktigt deras samarbete med FN har varit. Som liten okänd aktör inom denna 

sektor, som av många anses vara en etisk gråzon, kan det alltså vara klokt att samarbeta med 

en organisation som man kan ”rennomésnylta” på.  

 

Vi tror inte att detta koncept nödvändigtvis behöver vara begränsat till organisationer. Som vi 

tidigare nämnt kan en möjlighet vara att etablera samarbeten med personer som är kända för 

sitt samhällsengagemang eller av annan anledning kan stärka samhällsentreprenörens 

varumärke. Den humanistiska dimensionen av samhällsentreprenörernas arbete borde i detta 

sammanhang utgöra en konkurrensfördel som vanliga företag saknar. Det känns inte orimligt 

att anta att det finns många kända personer som skulle vara villiga att ställa upp med sitt namn 

och rykte som ambassadörer och förespråkare för samhällsentreprenörens sak. Hur ett sådant 

samarbete skulle utformas låter vi vara osagt men någon form av ersättning kan såklart 

diskuteras, även om vi tror att många skulle nöja sig med den goda gärningen och stärkandet 

av det personliga varumärket som incitament.    

 

En annan viktig funktion av olika samarbeten för samhällsentreprenörer är att knyta resurser, 

som de annars hade stått utan, till sig. Om man som Barista och Contribute jobbar med olika 

välgörenhetsprojekt i Afrika säger det sig självt att man behöver samarbetspartners för att nå 

ut och kunna påverka situationen för målgruppen. De välgörenhetsorganisationer och företag 

som redan finns på plats har inarbetade rutiner och processer samtidigt som de har skapat ett 

förtroende på plats. Genom samarbeten med dessa organisationer sparar 

samhällsentreprenören tid och pengar samtidigt som de kringgår trovärdighetsproblematiken. 

 

Vad gäller strategiska överväganden måste samhällsentreprenören vara mer vaksam och 

noggrann i sitt val av och utformning utav partnerskap och samarbeten. Alla fördelar som har 

presenterats kan raseras på ett ögonblick om samhällsentreprenören samarbetar med en 

organisation eller person som på något sätt förknippas med oetiska värderingar eller 

handlingar. Björn Almér berättade om svårigheten med att jobba med franchisetagare. Eva 

Moe talade också om denna problematik och framförallt på svårigheten att överföra 

värderingar, inte bara rutiner och arbetssätt, till en franchisetagare. 
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Varumärkesbyggande  

Varumärkesbyggandet har redan berörts ett flertal gånger och man kan kanske ifrågasätta 

varför det överhuvudtaget skall behandlas separat. Vi upplever att samhällsentreprenörers 

varumärkesarbete är kontinuerligt och tangerar alla problemområden som har diskuterats 

ovan. En samhällsentreprenörs varumärke verkar vara extra skört och sårbart eftersom 

toleransen och acceptansen för snedsteg är nästintill obefintlig för organisationer som utger 

sig för att vara ”goda”. Samhällsentreprenören måste alltså i större utsträckning än vanliga 

företagare vara mer genomtänkt och selektiv i sina val av samarbetspartners i alla led. 

Dessutom måste den egna verksamheten kontrolleras för att säkerställa att de grundläggande 

etiska värderingarna inte inskränks eller förbises någonstans i företaget. Detta är i sig en helt 

naturlig följd av samhällsentreprenörskapet då det innebär att etiska och altruistiska 

värderingar bygger upp kärnverksamheten, eller annorlunda uttryckt - CSR as core. 

 

Utöver att hela tiden strategiskt överväga vilka man samarbetar med, i vilka sammanhang 

man syns och hur man genomför sin verksamhet har vi identifierat ytterligare en viktig 

aspekt. Erika Augustinsson talade om transparens som ett viktigt strategiskt verktyg i 

varumärkesbyggandet. För att vinna trovärdighet och tillit bland sina kunder är det viktigt att 

samhällsentreprenörerna har total transparens i sin verksamhet. Detta innebär också att man 

ska vara totalt öppen och ärlig med de eventuella misstag som begås och misslyckanden som 

sker. Vi tror att det finns många poäng att tjäna med en sådan strategi. Att vara öppen med det 

som går fel i ett läge tror vi ökar trovärdigheten i påståenden om något som går bra i ett annat 

skede. 
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Kapitel 6 

SLUTSATSER 

 

I detta avslutande kapitel sammanfattas de viktigaste resultaten av vårt arbete. Vidare 

presenteras de lärdomar vi har dragit under arbetets gång som först i slutskedet har blivit 

synliga. Resultatet och lärdomarna leder fram till förslag om framtida forskning. 

 

Att vara entreprenör är en krävande utmaning som i sig är övermäktig många personer, trots 

stor drivkraft, engagemang, högt flygande drömmar och ambitioner. Som liten aktör har man i 

uppstartsfasen ofta likviditetsproblem och ett stort kapitalbehov, och samtidigt är 

skalfördelarnas kostnadseffektiva fördelar avlägsna. Men med en väl genomtänkt 

affärsmodell och strategi anser vi att utmaningarna på inget sätt bör vara oöverkomliga. 

 

Samhällsentreprenörskap inbegriper, utöver entreprenörskapet, ytterligare en dimension, och 

med den dimensionen följer också ytterligare utmaningar. Den första uppenbara utmaningen 

som samhällsentreprenörer ställs inför är den utbredda okunskapen. Okunskap bekämpas bäst 

med utbildning. För att utbilda samhällsentreprenörernas olika intressenter krävs en 

gemensam kraftsamling i stil med det program som KK-stiftelsen drev fram till dess 

avveckling. Genom att ta vid där KK-stiftelsen slutade kan definitionen av 

samhällsentreprenörskap förfinas och ge de olika typerna av samhällsentreprenörer tydliga 

benämningar som sedan kan inarbetas i intressenternas samhällsbild på bred front.  

 

En plattform och samlingsplats för samhällsentreprenörerna är alltså önskvärd och nödvändig 

men antagligen ganska avlägsen. Ett initiativ som möjliggör detta vore om något både 

innovativt och samhällsnyttigt. Tills det blir verklighet måste samhällsentreprenörerna göra 

vad de kan på egen hand för att öka förståelsen för deras verksamhet. Vi tror att en gångbar 

strategi för att öka förståelsen bland, framförallt, finansiärer är att förse dem med ett mer 

konkret beslutsunderlag i form av hårda värden framför mjuka. I klarspråk innebär detta att 

skapa system och processer för att kvantifiera och mäta verksamhetens samhällsnytta som 

annars kan var svårbegriplig för banker och riskkapitalister. Om man lyckas kommunicera 
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den ömsesidiga kopplingen mellan samhällsnyttan och ”företagsnyttan” har man nog tagit ett 

stort steg mot attrahera externt kapital.  

 

Vidare måste samhällsentreprenörerna hjälpa deras kunder över informationströskeln och 

överbevisa de fördomar som existerar mot t.ex. rättvisemärkta produkter. De måste alltså dels 

bevisa att deras affärsidé är legitim och fungerar och dels att produkten som kunden måste 

köpa för att affärsidén ska fungera, är av konkurrenskraftig kvalitet. Det strategiska momentet 

i detta ligger i att välja när och hur man marknadsför sin produkt och missionerar sin 

affärsidé. Målsättningen bör vara att kunden väljer produkten p.g.a. dess egenskaper och får 

den tillfredställande känslan av att göra något gott på köpet. För att bryta kundens 

rutinmässiga konsumtion krävs okonventionella metoder som guerilla-marketing och 

samarbeten med ambassadörer som ställer upp som förespråkare tack vare sympatier med 

företaget, inte för pengar.  

 

Att Sverige är ett land där staten traditionellt hanterat många av de sociala problemen tror vi 

är en av de största anledningarna till misstron mot vinstdrivande samhällshjälp. Vi tror dock 

också att det är en generationsklyfta och att vi med tiden kommer att lägga allt mer tilltro till 

privata förmågors möjligheter att lösa samhällsproblem.  

 

När man har lyckats skapa förståelse för verksamheten kan man börja jobba utifrån 

samhällsentreprenörskapets speciella förutsättningar. Samhällsentreprenörer vinstmaximerar 

inte, de vinstoptimerar utifrån på förhand satta premisser. Därför behöver 

samhällsentreprenörer förmedla ett högre upplevt kundvärde om de ska kunna kompensera för 

högre priser. En stor skillnad mellan samhällsentreprenörer och konventionella företag är att 

samhällsentreprenören har starkt fokus på de diskretionära intressenternas behov. Eftersom 

dessa saknar styrkan att ge företaget några ekonomiska fördelar behöver företaget utnyttja 

godheten i sin marknadsföring i varumärkesbyggande syfte. Att på ett effektivt sätt förmedla 

dessa sociala värderingar till kunderna är en mycket svår strategisk uppgift och vi tror att det 

bästa sättet är att vända det till något positivt och påvisa att man gör något gott när man 

handlar av företaget snarare än att anspela på dåligt samvete och utmåla kunderna som oetiska 

när de, t.ex., inte handlar rättvisemärkt. Om entreprenörerna härdar ut och fortsätter stå fast 

vid sina idéer tror vi att de sociala värderingarna med tiden kommer nå fram till kunderna som 

behöver gå igenom adoptionsprocessen innan de tillägnar sig det alternativa tänket som 

samhällsentreprenörskap innebär.   
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Transparens är viktigt för en samhällsentreprenörs varumärke. För att vinna sina kunders och 

samhällets förtroende är det viktigt att spela med öppna kort och redogöra för såväl sina 

framgångar som sina misslyckanden. Om man gör det visar man att man menar allvar med sitt 

engagemang och vi tror att folk har förståelse för att misslyckande hör livet till och så länge 

företaget visar att de gör sitt bästa kommer de åtnjuta kundernas fortsatta förtroende. Om de 

däremot försöker tysta ner sina misslyckanden och det kommer till allmän kännedom via till 

exempel media kommer hela verksamheten ifrågasättas och kunderna kommer känna sig 

lurade. 

 

Under denna process måste samhällsentreprenörerna kontinuerligt aktivt vårda och strategiskt 

stärka sitt varumärke. Samarbeten med välrenommerade välgörenhetsorganisationer är viktigt 

för legitimiteten. För att komma förbi samhällets misstänksamhet tror vi att det är av högsta 

vikt att via strategiska samarbeten med dylika organisationer få en kvalitetsstämpel. Om en 

organisation som kunden känner tilltro för säger att ”vi litar på dem” kommer det vara lättare 

för kunden att acceptera företaget som trovärdigt. Ett annat viktigt samarbete är med personer 

kända för sitt samhällsengagemang vilket vi tror skulle få samma effekt. GodEl har till 

exempel ett samarbete med Lasse Åberg som har designat företagets logga och ställt upp i 

reklamfilmer gratis och vi är övertygade om att samhällsentreprenörer behöver leta efter 

liknande allianser. 

 

En annan fördel med samarbeten med etablerade välgörenhetsorganisationer är att det sparar 

samhällsentreprenören både tid och pengar. Genom att samarbeta med till exempel Fairtrade 

behöver inte Barista lägga lika mycket kraft på att själva kontrollera att verksamheten sköts 

etiskt på plats utan kan få den tjänsten tillgodosedd från dem. Detta sparar också mycket tid i 

uppstartsfasen då man inte själv behöver knyta avtal med kaffeodlare och liknande utan kan 

gå via en mellanhand.  

 

Trots alla fördelar med samarbeten vill vi också understryka hur viktigt det är att 

kvalitetssäkra sina partnerskap. Samarbeten med fel folk eller organisationer som förknippas 

med oetiska eller tveksamma verksamheter skadar varumärket mer än de eventuella 

fördelarna är värda. Detta gör också att samhällsentreprenörskapets områden begränsas och vi 

tror att det skulle vara svårare att sälja till exempel Fairtrade-odlad tobak.  
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Då vi tror att intresset för och inställningen till samhällsentreprenörskap blir allt större och 

mer positiv menar vi att det absolut är ett koncept för framtiden snarare än en fluga. Vi ser 

med tilltro och förväntan på vad framtiden har att erbjuda samt att det inte skulle förvåna oss 

om allt fler konventionella företag med tiden kommer att gå över till organiska material, 

rättviseodlade varor samt hållbar och rättvis produktion.    

Lärdomar och framtida forskning 

Arbetet med denna uppsats har varit väldigt lärorikt och intressant. Vi har fått anledning att 

utforska och sätta oss in i ett område som, i alla fall i Sverige, hittills inte har ägnats mycket 

uppmärksamhet. Detta har också varit en utmaning och det har varit svårt att hitta användbara 

och lämpliga teorier inom ämnet. Så här i arbetets slutskede kan vi med facit i hand konstatera 

att vi i ett tidigare skede borde ha fokuserat på den internationella forskningen som ligger 

mycket längre fram än den svenska. Med den insikt vi har inom ämnet idag hade vi kunnat 

effektivisera vår empiriinsamling och få fram tydligare och mer konkreta resultat av den.  

 

Vi hoppas att vi med detta arbete har underlättat för framtida forskning inom ämnet. Vi 

upplevde ämnet som snårigt och svårnavigerat och det var enklare sagt än gjort att identifiera 

samhällsentreprenörskapets särskiljande strategiska överväganden. I takt med att 

samhällsentreprenörskap blir ett vedertaget och allmänt känt sorts företagande behövs också 

teorier som utgår ifrån deras speciella förutsättningar. Det finns alltså ett stort utrymme för 

dels skapandet av nya teorier men också modifiering av mer klassiska teorier. Kommande 

forskning skulle också med fördel kunna genomföra mer kvantitativa studier av Sveriges. 

samhällsentreprenörer. Till exempel skulle det vara intressant att ta del av forskning som 

undersöker samhällsentreprenörskapets finansiella konsekvenser. Det saknas också 

marknadsundersökningar som undersöker gemene mans uppfattning av och inställning till 

samhällsentreprenörskap. Även kapitalmarknadens uppfattningar och inställningar till 

investeringar i samhällsentreprenöriella projekt hade varit av stort intresse att utreda både 

kvalitativt och kvantitativt. 
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