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Sammanfattning 

Socialt entreprenörskap används för att beteckna organisationer som med inslag av 

affärsmässiga strategier försöker lösa olika samhällsproblem. Syftet med denna studie är att 

utforska hur social-entreprenöriella diskurser inom sådana organisation upprätthålls och 

produceras utifrån följande frågeställningar: Hur orienterar sig sociala entreprenörer mellan 

diskurser om socialt entreprenörskap? Hur legitimeras socialt entreprenörskap inom sådana 

diskurser? Studien vilar på en socialkonstruktivistisk grund och tillämpar metodologiskt och 

teoretiskt en hybridansats utgjord av diskursanalys med socialpsykologiska inslag. Sju 

intervjuer har genomförts med personer som arbetar inom teknik-orienterat socialt 

entreprenörskap och driver organisationer vars verksamhetsmål kan beskrivas som socialt 

gynnsamma, utöver ekonomiska. Fokus har legat på att utforska det som av diskursanalytiker 

beskrivits som tolkningsrepertoarer (interpretative repertoires), det vill säga hur olika 

retoriska och diskursiva resurser används för att legitimera och upprätthålla en diskurs. 

Resultatet visar på förekomsten av tre tolkningsrepertoarer; en entreprenörsrepertoar, en 

förbättrarrepertoar och en harmonirepertoar. Var och en av dessa repertoarer inrymmer 

diskursiva resurser som kan tillämpas, samt multipla subjektspositioner som kan intas, för att 

representera och legitimera olika aspekter av fenomenet. En avslutande diskussion behandlar 

studieresultaten i förhållande till tidigare studier på området och redogör för möjligheterna till 

framtida forskning. I synnerhet framhålls behovet av att studera relationen mellan resultatet 

och den mer övergripande samhällsdiskursen om fenomenet. 

Nyckelord 

Socialt entreprenörskap, social innovation, diskurspsykologi, tolkningsrepertoarer, ideologiskt 

dilemma



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................... 1 

Syfte och frågeställning ...........................................................................2 

Avgränsningar .........................................................................................2 

Tidigare litteratur ........................................................................ 3 

Teoretiska utgångspunkter ......................................................................3 

Socialkonstruktivism ............................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Diskursanalys .......................................................................................4 

Samtalet som diskurs ...........................................................................5 

Teorikritik .............................................................................................6 

Tidigare forskning ....................................................................................7 

Forskning om socialt entreprenörskap .................................................7 

Socialt entreprenörskap som diskurs....................................................8 

Tillämpning av tidigare litteratur ........................................................... 10 

Metod...................................................................................... 11 

Metod och tillämpning............................................................................ 11 

Tolkningsrepertoarer och diskursiva resurser .................................... 11 

Subjektspositionering ......................................................................... 12 

Ideologiska dilemman ........................................................................ 13 

Urval ...................................................................................................... 13 

Datainsamlingsproceduren .................................................................... 14 

Analysproceduren .................................................................................. 15 

Metodkritik och metodologiska avväganden .......................................... 15 

Etiska överväganden .............................................................................. 17 

Resultat ................................................................................... 18 

Tolkningsrepertoarer ............................................................................. 18 



 

  

Entreprenörsrepertoaren .................................................................... 19 

Förbättrarrepertoaren ........................................................................ 21 

Harmonirepertoaren ........................................................................... 23 

Sammanfattning av repertoarer ......................................................... 26 

Diskursiva konflikter och konkurrens .................................................... 27 

Diskussion ............................................................................... 30 

Referenser ............................................................................... 34 



 

 1 

Inledning 

Att kreativt utnyttja resurser på ett sätt som producerar såväl sociala som ekonomiska 

vinster har under senare år kommit beskrivas med termen ”socialt entreprenörskap”. 

Som en paraplyterm förenar begreppet olika typer av vinstdrivande och icke-

kommersiella organisationer som försöker ta sig an samhällsproblem av olika slag. 

Utöver de initiativ som tillhör samhällets tredje sektor som exempelvis kooperativ, 

ideella eller ekonomiska föreningar har förekomsten av privata aktörer med socialt 

ansvarstagande som syfte, utöver ekonomisk vinst, blivit vanligare. Denna form av 

socialt entreprenörskap utmärker sig gentemot andra sorters sociala organisationer i dess 

företagsmässiga angreppssätt. När Muhammad Yunus tilldelades Nobels fredpris år 

2006 var det just för det mikrolåneinstitut han drivit som han mottog priset. Institutets 

syfte var att bekämpa fattigdom genom att bevilja fattiga personer kredit och därmed 

stimulera småföretagandet och utvecklingen i fattiga områden. Även om 

mikrokreditkonceptet kommit att ifrågasättas som ett effektivt medel för 

fattigdomsbekämpning har idén om det sociala entreprenörskapet fortsatt frodats. 

Möjligheter att göra såväl social som ekonomisk nytta har visat sig inom områden som 

exempelvis elförsörjning, integration av flyktingar, hållbar matkonsumtion och 

korruption. 

Senare års grundande av stiftelser och startup-inkubatorer med fokus på socialt 

entreprenörskap som exempelvis Arvsfonden, Norrsken Foundation och Center för 

Socialt Entreprenörskap Sverige visar på ett entusiastiskt intresse för modellen. Utöver 

initiativ från näringslivet lanserades under våren 2018 en statlig strategi för 

utvecklingen av socialt företagande och social innovation, något som förefaller visa på 

uppmärksamhet även från politiskt håll. Vad implikationerna av detta växande fenomen 

innebär för framtidens organisering av företag, ideella verksamheter och välfärdssektorn 

återstår att se. 

Som en allt vanligare företagsmodell kan det sociala entreprenörskapet därför sägas 

utgöra just ett sådant område som Richard Swedberg (2003) framhållit vara av vikt för 
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den ekonomiska sociologin att utforska. Ett ökat intresse från akademiskt håll går också 

att exemplifiera genom 1996 års grundande av det interdisciplinära forskarnätverket 

EMES (The Emergence of Social Enterprises in Europe). Samtidigt har det påpekats att 

studiet av socialt entreprenörskap som relativt ungt forskningsområde lider av vissa 

barnsjukdomar såsom brist på utvecklade teoretiska ramverk och konsensus kring 

begreppen som används. Med brist på enhetliga definitioner av ämnet riskerar därför 

ideologiska och politiska antaganden hämtade ur en generell entreprenörskaps-diskurs 

tas för givet, och då reproduceras även inom de sätt som socialt entreprenörskap 

diskuteras.  

Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att kartlägga hur socialt entreprenörskap konstrueras diskursivt av 

personer som själva är verksamma inom fältet. Med detta avses de sätt som sociala 

entreprenörer, genom språklig praktik, artikulerar föreställningar om fenomenets 

innebörd samt hur mönster av sådana föreställningar ger uttryck för förekomsten av 

social-entreprenöriella diskurser. Preciserat gör studien anspråk på att besvara frågorna:  

 Hur orienterar sig sociala entreprenörer mellan diskurser om socialt 

entreprenörskap? 

 Hur legitimeras socialt entreprenörskap inom sådana diskurser? 

I det längre ledet är avsikten att, utifrån studiens angreppsätt, bidra med ny kunskap om 

hur diskursiv praktik översätts till specifika former av social handling bland sociala 

entreprenörer. 

Avgränsningar 

Då det råder stor variation mellan de organisationer och initiativ som beskrivits utifrån 

begreppet socialt entreprenörskap har denna studie valt att fokusera på privata bolag 

som tillhandahåller tjänster som är relaterade till olika sociala problem. Samtliga bolag 

är mellan 2-5 år gamla och levererar produkter eller tjänster av teknisk karaktär. De 

medverkande erbjuder en rad olika digitala verktyg som kan producera social nytta i 

områden som utbildning, psykisk hälsa, hållbar matkonsumtion och klimatarbete. Det 

kan exempelvis röra sig om en plattform för klimatsmarta kapitalinvesteringar eller en 
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app som erbjuder nyanlända nya vägar till arbetsmarknaden eller socialt umgänge. De 

flesta har kopplingar till etablerade startup-hubbar, privata stiftelser och 

kapitalinvesterare med inriktning på social innovation.  

Tidigare litteratur  

Det sociala entreprenörskapet har varit föremål för omfattande forskning inom bland 

annat företagsekonomi, management och organisationsstudier (Alegre et al., 2017). 

Mindre fokus har emellertid riktats på hur diskursen kring socialt entreprenörskap 

organiseras och legitimeras. För att uppnå detta tar denna studie avstamp i en 

socialkonstruktivistisk ansats som kompletteras av diskursanalytisk teori och metod, 

vilka redogörs för inledningsvis. Föreställningar om språkets betydelse för 

konstruktionen av verkligheten är avgörande för de metodval som gjorts. Då 

diskursanalys omfattar både teori och metod kommer vissa av dess aspekter beskrivas 

och problematiseras under efterföljande metodavsnitt. Avsnittet följs av en genomgång 

av studieområdets befintliga forskningslitteratur och avrundas med en beskrivning av 

litteraturens inflytande på föreliggande studie. 

Teoretiska utgångspunkter 

Socialkonstruktivism 

Till följd av dess omfattande tillämpning inom närmast samtliga grenar av det 

samhällsvetenskapliga ämnesträdet saknas en exklusiv och vedertagen definition av 

socialkonstruktivismen. Snarare än att beskrivas som en enhetlig teori är området att 

betrakta som en forskartradition vilandes på en uppsättning antaganden om den sociala 

verkligheten. Ett sätt att närma sig denna breda teoriskola är därför att specificera de 

grundläggande föreställningar som förenar dessa perspektiv (Burr, 2017, s. 2). 

I ett första led betonar socialkonstruktivismen begränsningarna i att observera världen 

objektivt. I den mån det kan antas finnas en objektiv värld "där-ute" är vår förståelse, 

våra begrepp och kategoriseringar av denna värld resultatet av tolkningsprocesser (Burr, 
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2017, s. 3). Vi bör därför aldrig betrakta kunskap oreflekterat utan vara uppmärksamma 

för att denna kunskap inte produceras oberoende mänsklig perception. Vidare antas 

denna kunskap och uppfattning om världen produceras i ett socialt samspel. Genom 

vardaglig interaktion, i synnerhet språklig, delas kunskap och en gemensam förståelse 

om hur olika sociala fenomen vidmakthålls. Denna kunskapsproducerande process 

ställer således särskilt höga krav på kulturell- och historisk specificitet. Detta eftersom 

miljön inom vilken denna kunskap konstrueras anses påverka hur den konstrueras. Utan 

att ta det sociala sammanhanget i beaktning riskerar den mening som människor lägger i 

sina handlingar att missförstås vilket förhindrar vetenskapliggörandet av 

studiefenomenet i fråga.  

Utöver det kritiska förhållningsättet till oreflekterad kunskap, synen på kunskap om 

omvärlden som en social produkt som dessutom måste förstås i sitt specifika 

sammanhang, lyfter socialkonstruktivistiska teorier fram att processen varigenom den 

sociala verkligheten produceras både formar och formas av social handling. 

Uppfattningen om ens omgivning, utifrån sociala konstruktioner, får med andra ord 

konsekvenser för hur människor agerar i förhållande till det. Sådana uppfattningar kan 

således både främja och förhindra olika former av beteendemönster. 

Utifrån dessa antaganden har sociala fenomen av all möjlig karaktär studerats genom en 

socialkonstruktivistisk lins. För denna studies ändamål är dessa antaganden, i synnerhet 

föreställningar om kunskapsproduktion genom språklig praktik, av stor vikt för att förstå 

konstruktionen av sociala identiteter. En mer specifik teoretisk begreppsapparat urskiljs 

därför i följande delavsnitt. 

Diskursanalys 

De antaganden som präglar den socialkonstruktivistiska traditionen är även 

grundläggande principer inom diskursanalytisk forskning. Fokus inom diskursanalysen 

ligger på att studera de sätt som samhället, händelser och sociala fenomen framställs 

genom diskurser (Bryman, 2012, s. 528). Förenklat har begreppet diskurs beskrivits som 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 7). Centralt finns ett kritiskt förhållningssätt till språket 

och dess svävande och mångtydiga funktion, vilket gör det oanvändbart för att på ett 

objektivt vis avspegla den sociala verkligheten och allt som den omfattar (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 98). Mer än att enbart fungera som ett verktyg för att 
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beskriva världen förutsätts språket spela en aktiv roll i att producera den. Synen på sättet 

varigenom människor konstruerar och reproducerar en social verklighet genom 

språkliga överenskommelser som en form av interaktion, vilka i sin tur påverkar våra 

handlingar, vittnar om diskursanalysens socialkonstruktivistiska epistemologi. Av detta 

följer således att möjligheterna till social handling bestäms och formas beroende på de 

världsbilder som konstrueras och tar sig uttryck i diskursen (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000, s. 11-12). 

Som är fallet med socialkonstruktivismen utgör inte heller diskursanalysen någon 

enhetlig analytisk referensram. Istället har en stor mängd varierande sätt att studera 

diskurser, hur de upprätthålls och reproduceras, utvecklats. Från den traditionella typ av 

Foucauldianska diskursteori som fokuserat på makrohistoriska diskurser – särskilt de 

processer varigenom texter och diskurser bygger på andra diskurser och texter, så kallad 

intertextualitet – har desto mer precisa analyser av tal och text blivit vanligare. Denna 

studie tar avstamp i synen på språket som särskilt betydelsefullt för konstruktionen av 

en social verklighet men är i första hand intresserad av hur detta tar sig uttryck inom en 

specifik kontext av personer, vilka kan beskrivas som sociala entreprenörer. Inom denna 

typ av mikrodiskurs ligger fokus på att synliggöra hur personer genom talet som 

interaktionsform upprätthåller en viss diskurs, närmare bestämt en social-entreprenöriell 

diskurs. 

Samtalet som diskurs 

Språket som utgångspunkt för sociologisk analys har nyttjats av fler än enbart 

diskursanalytiker. Även samtalsanalysen, som utvecklades under 1960-talet, ställer de 

sätt som människor talar med varandra i fokus för rigorös kartläggning, detta genom 

mycket detaljrika analyser av naturligt förekommande konversationer (Bryman, 2012, s. 

522). Sådan analys tar stor beaktning till symmetrin i ordväxlingen mellan 

samtalsparterna i en konversation samtidigt som ord, pauser, intonation och andra 

samtalselement vägs noga. Detta i avsikt att synliggöra talets struktur med hänseende 

till samtalets sociala regler.  

Inom diskursanalysen kan det språkliga underlaget istället utgöras av vilken form av 

nedtecknat tal eller text som helst, exempelvis nyhetsartiklar eller mötesprotokoll. 

Snarare än att motsätta sig konversationsanalysen har diskursanalysen integrerat insikter 

av den, såväl som av andra analysstrategier med språkligt fokus, exempelvis narrativ 
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analys där berättarstrukturen i, eller i delar av, människors livshistorier undersöks. 

Sådan typ av diskursanalys, nära besläktad med narrativ analys och samtalsanalys, är 

också den typ som denna studie tar avstamp i. En alltmer förekommande strategi för att 

studera diskurser på mikronivå är genom att identifiera och studera så kallade 

tolkningsrepertoarer. 

En diskurs upprätthålls och reproduceras genom att personer tar i bruk vissa resurser 

specifika för diskursen vilka möjliggör performativitet och social handling. 

Uppsättningen av sådana resurser utgör tolkningsrepertoarer. Eftersom det primära 

intresset i denna studie är att studera den mening som det sociala entreprenörskapet 

tillskrivs av personer som är verksamma inom området är det dessa strategier som avses 

relevanta att studera. Detta snarare än de detaljerade processer varigenom en diskurs 

konstrueras för att framstå som saklig (Bryman, 2012, s. 531). Ett illustrativt exempel 

kommer från en studie av Gilbert och Mulkay (1984) som visar på hur forskare 

tillämpar olika strategier när de presenterar sin forskning beroende på situationens 

formella eller informella karaktär. Medan forskare i en formell kontext, som i en 

vetenskaplig tidskrift, ger bilden av hur en vetenskaplig modell genereras ur data kan en 

betydligt mer iterativ process komma till uttryck i en informell kontext, exempelvis 

under en intervju. Gilbert och Mulkay urskilde därmed två olika tolkningsrepertoarer 

vilka forskarna utnyttjade, likt diskursiva resurser; den empiriska repertoaren i formella 

miljöer och den oförutsedda repertoaren inom informella sammanhang. 

Teorikritik 

Socialkonstruktivismen och dess grundantagande, vilka som nämnt också delas av 

diskursanalysens, har anklagats för att vara relativiserande och förhindra ett greppbart 

vetenskapliggörande av verkligheten och de fenomen som studeras (Winther Jørgensen 

& Philips, 2000, s. 149). Oavsett de resultat som produceras kan alternativa förklaringar 

och möjligheter alltid hävdas eftersom de betydelser diskursanalytiker synliggör är 

konstant föränderliga. Om all kunskap är föränderlig –hur är det då med den egna 

kunskapen som diskursanalytikerna avser producera? Försvarare av 

socialkonstruktivismen och diskursanalysen menar att sådan kritik målar upp en 

karikatyr av disciplinerna (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 151). Istället framhålls 

att dessa teoretiska angreppsätt tillskriver en betydligt högre grad av regelbundenhet 

inom den sociala verkligheten än vad kritikerna menar. Den sociala verkligheten anses 
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förvisso vara formbar men det finns en tröghet i denna förändring och en relativ fixering 

av de ramar för vilka identiteter och situationer kan realiseras.  

För det syfte som denna studie utgår ifrån erbjuder diskurspsykologin sådana ramar i 

form av olika analytiska verktyg. Dessa och deras eventuella brister diskuteras 

utförligare under metodavsnittet, i synnerhet i relation till frågor om reflexivitet. 

Tidigare forskning 

En genomgång av litteraturen beträffande socialt entreprenörskap vittnar om ett 

fragmenterat studieområde. Detta avsnitt börjar med en problematisering av begreppet 

socialt entreprenörskap vilket följs av en inblick i detta relativt unga forskningsfält. 

Därefter redogörs det för den forskning som tittat specifikt på fenomenet i relation till 

diskursanalys och språklig analys. En sammanfattande diskussion situerar föreliggande 

studie i forskningsfältet och hur den tidigare litteraturen kan komma att tillämpas. 

Forskning om socialt entreprenörskap 

Etablerandet av ett forskningsfält är inte sällan präglat av frågor om definitioner av 

fältets centrala begrepp. De senaste två decenniernas intresse för socialt entreprenörskap 

är inget undantag och bristen av en enhällig definition har påtalats av många (Bacq & 

Janssen, 2011; Weerawardena & Mort, 2006). Tvetydigheterna berör i synnerhet vissa 

aspekter relaterade till fenomenet. Organisationer präglade av socialt entreprenörskap 

har av vissa forskare (Borzaga & Galera, 2012) uppfattats som kooperativ drivna av 

aktörer från civilsamhället, präglade av kollektivt ägarskap med begränsad 

vinstutdelning. Andra (Nicholls, 2005) har tolkat socialt entreprenörskap som ett sätt att 

bemöta brister i tillgängligheten på sociala nödvändigheter genom att arbeta utanför 

traditionella institutionella ramar. Genom olika definitioner är det sannolikt att studier 

inom samma fält kan komma fram till skilda slutsatser vilket får konsekvenser för 

framtida forskning. 

Forskning visar emellertid på att viss konvergens mellan de många betydelserna av 

socialt entreprenörskap med tiden börjat ta form (Alegre et al., 2017). Från att i 

begynnelsen studerats som teoretiska konceptualiseringar har Alegre et al. (2017) 

påvisat att socialt entreprenörskap alltmer blivit föremål för empiriska studier. En 

kartläggning av ett hundratal forskningsdokument inom området indikerar följaktligen 
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en relativt hög överensstämmelse gällande begreppets betydelse. I synnerhet gäller det 

betydelsen av socialt entreprenörskap som kretsat kring en kombination av sociala och 

ekonomiska mål, samhällsideal och innovation. Studien av Alegre et al. (2017) markerar 

samtidigt förekomsten av olika typer av definitioner där vissa är mer populära än andra, 

snarare än mer korrekta. Forskning som understryker det sociala entreprenörskapets 

dubbla objektiv, engagemang från civilsamhället samt innovativ resursallokering för att 

uppnå dessa är däremot i särklass vanligast. Mer sällan förekommer definitioner där 

tonvikten läggs på egenskaper som samhällsförändring och hållbarhet, även om dessa 

ibland anses vara karaktäriserande för socialt entreprenörskap.  

Med utgångspunkt i sådana begreppskonstruktioner har forskare från en bredd 

discipliner studerat aktiviteten inom dessa organisationer med fokus på olika aspekter. 

Forskningen har exempelvis undersökt mätbarheten av den sociala nytta som sociala 

entreprenörer försöker skapa, ledarskap inom socialt entreprenörskap eller hur dessa 

aktörer går tillväga för att mobilisera resurser, såväl sociala som finansiella. Sådana 

studier, ofta producerade inom företagsekonomin och managementstudier, ger inblick i 

de organisatoriska dimensioner och processer som kännetecknar socialt 

entreprenörskap. Somliga forskare har emellertid påpekat att studiet av detta område 

bygger med sig vissa konceptuella, praktiska och ideologiska antaganden vilka kan 

ifrågasättas. I synnerhet gäller det appliceringen av entreprenörskap, som en 

affärsmässig praktik, på den sociala sfären (Pearce, 2003; Parkinson & Howorth, 2008). 

Eftersom att denna studie ämnar undersöka diskursen bakom socialt entreprenörskap är 

därför en djupare redovisning av denna forskning given. 

Socialt entreprenörskap som diskurs 

Genom att studera uttalanden och dokument från ett antal ledande aktörer på området 

har Alex Nicholls (2010) urskilt tre diskurser varigenom det sociala entreprenörskapet 

skildras. En av dessa utgörs av en narrativ logik som bygger på idéer om antingen 

entreprenören som hjälte medan den andra betonar det gemensamma, civila 

engagemanget bakom det sociala entreprenörskapet. Där den ena logiken, 

hjälteentreprenören, fokuserar på individualism, ledarskap och vision är det i motsats 

kollektivism, samarbete och gräsrotsnätverk som den senare narrativa logiken fungerar 

utifrån. Nicholls analys urskiljer även en parallell diskurs där det sociala 

entreprenörskapet i egenskap av organisationsmodell framhävs och där två 
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institutionella – snarare än narrativa – logiker uppenbarar sig (Nicholls, 2010, s. 621). 

Där den ena logiken som framhävs ger uttryck för en idealisk/exemplarisk modell för 

socialt entreprenörskap som affärsmässig och kommersiell, idealiseras 

organisationsmodellen å andra sidan som ett verktyg för samhällspåverkan, social 

rättvisa och förändring. 

I Nicholls mening ger dessa bilder av socialt entreprenörskap uttryck för spänning och 

konflikt mellan de diskurser, narrativ och idealtyper som presenteras. Narrativet om 

entreprenören som hjälte är hämtad från kommersiellt entreprenörskap och tillämpas av 

stiftelser för att mobilisera privat kapital i avsikt att generera maximal återbäring. 

Framgångssagor av denna typ resonerar med etablerade narrativ om entreprenörers 

bedrifter och blir ett sätt att uppnå legitimitet i denna kommersiella miljö. Nicholls 

hypotes är att den samhällsbyggande logiken och organisationsmodellen som metod för 

samhällsförändring kommer marginaliseras i förmån för hjältenarrativet.  

Att sociala entreprenörer ser sig själva som självständiga skapare av sin egen framgång 

har fått visst stöd i en studie av Christopoulos och Vogl (2015). I en semantisk 

nätverksanalys associerade artikelförfattarna, som fokuserade på motivationen bakom 

sociala entreprenörer i Storbritannien, hjälteidealet med framgång och upptäckten av 

möjligheter. Detta utgjorde emellertid enbart en aspekt av de drivkrafter och den agenda 

som materialet i analysen gav uttryck för, inte minst ett socialt ansvar och frustration 

över status quo.   

Det sociala entreprenörskapets sociala dimension har även betonats av andra som 

studerat fenomenet. En studie av Parkinson och Howorth (2008) som tillämpade både 

kvantitativ lingvistik samt kritisk diskursanalys visade att sociala entreprenörer är 

särskilt upptagna med lokala samhällsproblem, kollektiv handling och lokala 

maktkamper. Resultaten vittnar enligt forskarna på att sociala entreprenörer tillämpar 

språkliga verktyg för att konstruera en form av företagande som legitimeras genom en 

lokal och social moral. Spår av det traditionella, övervägande kommersiella, 

entreprenörskapet är uppenbara men refereras i högre grad som en negativ motpol till 

det sociala entreprenörskapet (Parkinson & Howorth, 2006). Affärsmän framställdes 

som hänsynslösa och omoraliska samtidigt som flera aspekter vanligtvis förknippade 

med entreprenörskap lös med sin frånvaro, exempelvis risk, marknad och vinst. I denna 
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mening ansåg författarna problematiskt att dra paralleller mellan diskurser om 

entreprenörskap och diskurser om socialt entreprenörskap. 

Tillämpning av tidigare litteratur 

Teorierna som klargjorts för i detta avsnitt är omfattande, har en rik historisk bakgrund 

och har tillämpats i en uppsjö studiesammanhang. Diskursanalys och dess besläktade 

ansatser, i synnerhet diskurspsykologi, har potentialen att belysa hur sociala 

entreprenörer talar om socialt entreprenörskap och hur detta tal formas och hämtar 

mening från olika agendor. Studien som följer betraktar således språk som data, ett 

angreppsätt som forskningsfältet visat sig tillämpa i ökande utsträckning. Begreppet 

tolkningsrepertoarer används i denna studie för att kartlägga hur sådana diskursiva 

resurser som teorin menar används för att konstruera en verklighetsbild och en 

ideologisk praktik. En vidare precisering över den analytiska användningen av detta 

begrepp följer i nästa avsnitt. 

Litteraturgenomgången har även bekantat läsaren med studier som redan kunnat urskilja 

narrativ som förekommer bland sociala entreprenörer, såväl i textanalyser som 

intervjustudier. Sådana narrativa konstruktioner, som sociala entreprenörer som 

självrealiserande hjältar (Nicholls, 2010) eller samhällsförändrande sociala aktivister 

(Parkinson & Howorth, 2008) bidrar med insikter som kan visa sig aktuella även i den 

studiemiljö som denna undersökning rör sig inom. Samtidigt bör det påpekas att 

konstruktionen av social-entreprenöriella diskurser kan variera geografiskt. I brist på 

studier i en svensk kontext har studierna som täckts här främst genomförts i 

Storbritannien där fenomenet kan uppfattas och definieras annorlunda i politiska, 

akademiska och sociala sammanhang. 
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Metod 

I detta avsnitt redogörs de övergripande dragen i forskningsmetoden och de avvägningar 

som gjorts under utvecklingen av denna. En genomgång av metodvalet och dess 

tillämpning, val av datamaterial och insamlingsproceduren av denna följs av en 

redogörelse av analysprocessen. Metoden granskas därefter kritiskt och avsnittet 

avslutas med en diskussion där de forskningsetiska aspekterna behandlas. 

Metod och tillämpning 

I syfte att öka förståelsen om hur sociala entreprenörer konstruerar och orienterar sig 

mellan diskurser om socialt entreprenörskap har intervjuer genomförts med personer 

verksamma inom området. Tidigare litteratur har uppmärksammat behov av empiriska 

granskningar, däribland med kvalitativ ansats, för att vidga kunskapen om detta relativt 

outvecklade forskningsområde (Othmar, 2010; Weerawardena & Mort, 2006; Nicholls, 

2010).  

Med anknytning till studiens teoretiska ansats, som behandlades i förgående avsnitt, 

tillämpas en metodologi med nära förbindelser till denna. Metoden som används är 

influerad av den så kallade diskurspsykologin, en form av kritisk diskursanalys som 

utvecklats inom socialpsykologin av Margaret Wetherell och Jonathan Potter (1992). 

Således tar denna studie avstamp i synen på språket som särskilt betydelsefullt för 

konstruktionen av fenomenet i fråga, det vill säga inom en kontext av personer vilka kan 

beskrivas som sociala entreprenörer. Fokus ligger därmed på att kartlägga hur personer 

genom talet som interaktionsform upprätthåller och legitimerar diskursiva praktiker, 

närmare bestämt en eller flera social-entreprenöriell diskurser. Ett antal analytiska 

begrepp hämtade ur den diskurspsykologiska traditionen har därför tillämpats vilka 

redogörs för härnäst. 

Tolkningsrepertoarer och diskursiva resurser 

Begreppet tolkningsrepertoarer introducerades redan i litteraturavsnittet och beskrevs i 

övergripande termer. Som nämndes syftar begreppet på språkliga gemenskaper som 

delas av en grupp personer eller en person, och inte sällan förekommer flera 
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tolkningsrepertoarer bland dessa vilka fyller särskilda funktioner och kan användas på 

olika sätt (Potter, 1996, s. 116). Mer detaljerat kan kompositionen av en 

tolkningsrepertoar beskrivas samla frekvent förekommande begrepp, talesätt, metaforer 

eller berättelser som följer en särskilt grammatik eller stil (Parker, 2015, s. 173). 

Tillsammans kan de sägas utgöra kluster av diskursiva resurser som erbjuder relativt 

sammanhängande sätt för människor att tala och ta ställning till olika handlingar, saker 

och fenomen i den sociala världen.  

Repertoarer erbjuder en flexibilitet och strategiskt tillämpning i olika sammanhang 

(Parker, 2015, s. 174). Förekomsten av flera tolkningsrepertoarer som samsas inom 

samma grupp eller person är inte ovanligt. I denna studie används de för att kartlägga 

vilka diskursiva resurser som sociala entreprenörer utnyttjar, samt indikera var 

gränserna mellan olika konstruktioner av socialt entreprenörskap går samt vilka 

strategier som används för att växla mellan dessa. 

Subjektspositionering 

Ett annat användbart analytiskt begrepp inom diskurspsykologin är 

subjektspositionering. Begreppet användes först av marxister som ett sätt att beskriva 

sättet som en ideologisk statsapparat producerade särskilda positioner som människor 

förpassades in i (Edley, 2001 s. 209). Människors självuppfattning beskrevs därmed 

konstitueras av världen omkring dem; av ideologiska, eller diskursiva, regimer. 

Subjektspositioner har på liknande sätt kommit att användas även inom 

diskurspsykologin för att beskriva hur diskurser tillgodoser individer med former av 

subjektsuppfattningar (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 48). När en talare ger 

uttryck för en diskurs intar de samtidigt en position inom denna diskurs (Harré & van 

Langenhove, 1998). En sådan subjektsuppfattning utgör en sorts ”temporär identitet” 

som personer kan inta inom diskursen för att konstruera en viss bild av sig själva inför 

omgivningen. Människor är inte ofrivilligt förpassade till enstaka positioner utan 

skickliga språkanvändare med möjlighet att subjektifiera sig själva (Edley, 2001, s. 

210). 

Begreppet blir väsentligt i denna studie för att inringa hur och var de intervjuade 

placerar sig inom en diskurs, beroende på konversationens ämne. Lokaliseringen av 

sådana subjektspositioner handlar både om att uppmärksamma vem som impliceras av 

ett uttalande, och vad uttalandet i sin tur gör med talaren (Edley, 2001, s. 210). 
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Ideologiska dilemman 

Begreppet ideologiskt dilemma har använts inom diskursanalysen för att beskriva en 

form av levande ideologi som skiljer sig från ideologi av intellektuell karaktär som 

exempelvis politisk eller filosofisk. Istället påminner levda ideologier i högre grad om 

de kulturella uppfattningar, värderingar och praktiker som alla människor är bärare av 

(Edley, 2001, s. 203). Jämfört med intellektuella ideologier präglas levda ideologier av 

en förnufts-kunskap, fylld av interna motstridigheter, splittring och inkonsekvens. 

Vardagens språk inrymmer otaliga exempel på motstridiga talesätt, som finns 

tillgängliga att nyttja i olika sammanhang; samtidigt som man bör ”bättre fly än illa 

fäkta” sägs det att ”anfall är bästa försvar”. Billig et al. understryker att dessa inte ska 

ses som felaktiga; snarare utgör de rika exempel på flexibla och sätt att orientera sig i 

den sociala världen. I relation till tolkningsrepertoarer visar ideologiska dilemman på 

hur även dessa är retoriska konstruktioner som kan utvecklas genom att nyttja 

snabbtillgängliga, sociala språkresurser som cirkulerar i samhället, snarare än att utgöra 

individuella spontana resonemang (Edley, 2001, s. 204). I denna studie används 

begreppet för att illustrera hur spänningar mellan ideologiska föreställningar 

strukturerar samtalen i sig, i detta fall hur sociala entreprenörer legitimerar sig inom 

olika diskursiva sammanhang. 

Urval 

Intervjuer med sju personer som arbetar med socialt entreprenörskap har legat till grund 

för materialet i denna studie. Samtliga medverkande har antingen beslutsfattande roller 

inom bolagen eller har centrala ansvarsområden, samt har varit med och drivit bolagen 

från ett tidigt stadium.  

Som nämndes vid inledningen har en avgränsning gjorts till bolag vars affärsverksamhet 

har ett teknikorienterat fokus, med reservation för att Fall 4 avviker från detta i att deras 

säljplattform är tekniskt beroende, snarare än deras produkt. Avgränsningen motiveras 

med hänsyn till den breda variation av socialt entreprenörskap som finns, vilket 

uppmärksammades i förgående avsnitt. En för stor variation ansågs riskera hämma 

studiens analytiska precision. 

För att hitta deltagarna tillämpades ett snöbollsurval. Söktermer relaterade till socialt 

entreprenörskap i Sverige ledde till diverse startup-inkubatorer och nyhetsartiklar 
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relaterade till fenomenet, där olika verksamheter relaterade till fenomenet kunde 

identifieras. Ibland ledde söktermerna direkt till bolagens hemsidor. När bolagen 

föreföll uppfylla rätt kriterier kontaktades de via mail eller telefon. Datainsamlingen 

upphörde när inga nya teoretiska insikter eller nya dimensioner av studieområdet 

uppdagades, varvid teoretisk mättnad ansågs ha uppfyllts (Charmaz, 2006, s. 113). Inom 

diskursanalytiska studier varierar storleken på sampel beroende på syfte och det har 

inom diskurspsykologin framhållits att fler intervjuer inte nödvändigtvis berikar 

analysen, varför ett att fåtal intervjuer är tillräckliga för att identifiera mönster att 

språkbruk (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 117). 

Tabell 1: Studiens medverkande 

Fall Storlek* Respondent Kön Område Plats 

1 Stor Informationschef Kvinna Energi Göteborg 

2 Medel Vd, grundare Kvinna Integration Stockholm 

3 Liten Vd, grundare Kvinna Utbildning Stockholm 

4 Liten Medgrundare Man Hållbar matkonsumtion Stockholm 

5 Stor Vd, grundare Man Hälsa Stockholm 

6 Medel Vd Man Integration Stockholm 

7 Liten Vd, medgrundare Kvinna Hållbarhetsarbete Stockholm 

*Liten; 1-3 anställda, medel; 4-9 anställda, stor; fler än 10 anställda 

Datainsamlingsproceduren 

Intervjuer genomfördes med samtliga deltagare och varade i genomsnitt en timme. Med 

undantag för två intervjuer, varav den ena genomfördes via videosamtal över Skype och 

den andra på ett café, blev deltagarna intervjuade på sina respektive kontor. 

Inkluderingen av en videointervju gjordes efter noga avvägning och motiverades med 

stöd av aktuell forskning på området som visat att fördelarna av att inkludera den typen 

av intervjuer – i brist på alternativ – är större än de relativt få brister som denna 

intervjuform har gentemot personliga möten (Salmons, 2015; Lo Iacono et al., 2016). 

Med hänsyn till syftet genomfördes intervjuerna utifrån en halvstrukturerad disposition, 

detta för att ge deltagarna möjlighet att själva forma agendan och tillåtas framställa 

längre redogörelser. Detta har föreslagits som praxis inom diskursanalyser där intervjuer 

används eftersom alltför strukturerade utfrågningar riskerar påverka svaren hos de 
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intervjuade och därmed hämma språkvariationen inom diskurserna (Winther Jørgensen 

& Philips, 2000, s. 118). 

Analysproceduren 

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter i F4transkript version 3.2. All 

information som potentiellt kunde blotta deltagarnas identitet röjdes i denna process, 

exempelvis bolagsnamn och arbetshistorik. Som Lapadat och Lindsay (1999) visat 

ställer olika forskningsmotiv särskilda krav på transkriberingsprocessen. I denna studie 

utgör det transkriberade materialet en representation av språkliga interaktioner, varför 

det varit viktigt att beakta materialets tolkande funktion redan under denna process och 

hur det kan påverka analysprocessen. 

Utskrifter av intervjuerna lästes igenom noggrant för att säkerställa anonymisering och 

få en tydligare överblick över materialet. Det transkriberade intervjumaterialet 

importerades därefter till analysprogrammet NVivo version 11.4.3 som användes för att 

koda, sortera och organisera materialet. För att få en grundläggande förståelse om 

innehållet påbörjades en detaljrik kodningsprocess där ämnesområden som kunde 

anknytas till studiens syfte tilldelades färger och kommentarer. Som föreslagits inom  

diskurspsykologin (Wiggins, 2017, s. 349) övergick denna linjära bearbetning 

successivt till en alltmer iterativ analysprocess i syfte att identifiera narrativa mönster 

och analytiska byggstenar. Utifrån en strategi utformad av Talja (1999), för 

identifierandet av tolkningsrepertoarer, lades inledningsvis betoning på att urskilja 

motsättningar och inkonsekvens i enskilda intervjuades svar. Därefter fästes fokus på att 

identifiera regelbundenheter inom de olika svaren, det vill säga återkommande 

beskrivningar, förklaringar och argument hos olika intervjusubjekt. Till sist 

identifierades vilka underliggande antaganden som underbygger de sätt som ett specifikt 

fenomen diskuteras.  

Metodkritik och metodologiska avväganden 

De fördelar som intervjuer medför, exempelvis i fråga om flexibilitet i datainsamlingen, 

är också vad som påpekats som problematiskt med metoden. Det finns en 

maktdimension i intervjuformatet med förbestämda roller där forskaren ges inflytande 

att styra över samtalets gång och agenda (Toth, 2014). Intervjusubjektet förväntas 
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förmedla svar som är acceptabla vilket kan riskera producera svar av framtvingad 

karaktär, snarare än att vara varken relevanta eller ärliga. Sådan kritik är befogad och att 

gardera sig från framtvingade eller falska påståenden är inte utan svårigheter. En iterativ 

process, vilket denna studie tillämpat, ger emellertid viss möjlighet att bekräfta 

påståendens validitet (Charmaz, 2012, s. 350). Nikander (2012) har även påpekat att den 

intervjuade sällan underställs intervjuarens agenda helt utan motstånd utan tvärtom 

bidrar aktivt med att forma och implicera sin egen mening i de frågor som ställs. 

Intervjuformatets problematik åsido kan invändningar även riktas mot intervjun som 

material för specifikt diskursanalytisk forskning. Hur sociala entreprenörer, genom olika 

diskurser, legitimerar fenomenet kan studeras på många sätt. Nära till hands för 

diskursanalytisk granskning är exempelvis de offentliga dokument som finns tillgängligt 

på dessa verksamheters hemsidor. Ett sådant angreppsätt skulle eventuellt kunna 

synliggöra aspekter av fenomenet, men möjligheterna att identifiera hur personerna på 

aktiva och kreativa sätt nyttjar olika diskurser skulle sannolikt begränsas (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 27). Förvisso är diskursanalysen främst intresserad av de 

sociala strukturer som diskurser i samhället utgör men omvänt är alla sociala fenomen i 

sina minsta beståndsdelar, i Weberiansk mening, resultatet av individuella aktörers 

handlingar. Genom en diskurspsykologisk ansats, där intervjuer hör till konvention, 

anses intervjuformatet ge möjligheter att i större mån betona deltagarnas egna agens och 

visa på flexibiliteten i deras språkanvändning (Edley, 2001, s. 292).  

Med hänvisning till diskussionen om reflexivitet, under tidigare litteratur, kan vissa 

frågor väckas specifikt mot produktionen av intervjuer som ett sätt att avspegla 

diskurser. Med andra ord; riskerar forskaren utifrån sin plats inom diskursen att 

reproducera vissa aspekter av denna diskurs under intervjuinteraktionen? Frågan kan 

även relateras till den bredare diskussionen om huruvida det överhuvudtaget går att 

analysera producerad data, som intervjudata, eller om data bör vara ”naturligt” 

förekommen. Med fokus på intervjuer som data för diskursanalys har Nikander (2012, s. 

401) framhållit att effekterna av sådan problematik kan minskas genom att fokusera på 

intervjun som en interaktion i sig och analysera interaktionen som helhet. Även sådan 

vardaglig interaktion som kan förefalla spontant och naturlig är till viss del performativ 

och interaktionen strukturerad, bara inte av en forskare (Nikander, 2012, s. 399). Frågan 

kan vidare relateras till valet av diskursanalytiskt angreppsätt; diskurspsykologi. 
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I synnerhet har invändningar mot diskurspsykologin, som diskursanalytisk metod, 

handlat om dess disciplinära anknytning till socialpsykologin, något som får följden att 

dess analytiska betoning ligger på retorik snarare än lingvistik likt de flesta andra 

former av diskursanalys (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 98). Denna studie gör 

emellertid inte anspråk på att studera lingvistiska konstruktioner utan, som tidigare 

påpekat, hur retoriska strategier används för att orientera sig inom diskurser. Studien 

ligger således på ett mesoanalytiskt plan, mellan personlig agens och struktur – genom 

utnyttjandet av diskursiva resurser. 

Etiska överväganden 

Creswell har framhållit att en bra studie är en studie där innehållet genererats på ett 

etiskt vis (Creswell, 2006, s. 47). Forskningsprocessen har därmed i samtliga relevanta 

hänseenden tagit hänsyn till Vetenskapliga rådets forskningsetiska riktlinjer, som de 

framgår i boken God forskningssed, från 2017. 

För att uppfylla kravet om samtyckte bereddes samtliga medverkande med utförlig 

information om studiens syfte, metod, dokumentation, källdatahantering och publikation 

(Vetenskapliga rådet, 2017, s. 27). Denna information förmedlades i ett första skede 

skriftligt via e-post under urvalsprocessen, i samband med att de medverkande 

efterfrågades att delta i studien. Samma uppgifter om studiens utförande gavs även 

muntligt vid början av varje intervju. Deltagarna informerades även om möjligheten att 

villkorslöst avbryta intervjun och/eller sitt medverkande. Efter efterföljande samtyckte 

inkluderades deltagarna i studien. 

Stor vikt har lagts på de uppgiftslämnande personernas integritetsintressen vilket 

inneburit att samtliga avidentifierats, både i fråga om deltagarnas namn och bolag samt 

organisationer och personer som associeras med dessa (Vetenskapliga rådet, 2017, s. 

41). Vidare har principkravet om konfidentialitet värnats och uppgifter som delats i 

förtroende, och i vissa fall kan betecknas som företagskänslig information, eliminerats 

från materialet (Vetenskapliga rådet, 2017, s. 40). Samtliga medverkande informerades 

om hanteringen av studiens dokumentation. Till följd av studiens urvalsavgränsningar är 

samtliga medverkande aktiva inom ett relativt specialiserat verksamhetsområde där 

kännedomen om varandras verksamhet kan förväntas vara stor. Ett mått av nyfikenhet 

tog sig uttryck hos flera av de medverkande rörande vilka andra bolag som deltagit i 
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studien, något som motiverade dessa vidtagna åtgärder för konfidentialitet. Utöver dessa 

aspekter har studien inte förefallit medföra några övriga etiska problem.  

Resultat 

Analysen av intervjumaterialet inleds med en övergripande beskrivning av analysens 

struktur och fokus. Därefter följer en redogörelse över de tolkningsrepertoarer som 

identifierats, vilket utgör merparten av analysen, för att sedan övergå i en diskussion 

kring två centrala teman. Avsnittet avslutas med en summering av resultaten.  

Tolkningsrepertoarer 

De intervjuer med sociala entreprenörer som utgjort datamaterialet för denna analys 

visar på en rik diskussion som utvecklar sig i åtskilliga riktningar. Med utgångspunkt i 

identifierandet av tolkningsrepertoarer och diskursiva resurser har fokus för denna 

analys legat på att urskilja vilka, samt hur, dessa kommit till uttryck. Intervjuerna har 

producerat en mångfald av insikter om allt från sociala entreprenörers personliga 

värderingar och motivation till deras vardagliga arbete och detaljer av organisatorisk 

karaktär. För studiens syfte har mycket av detta bidragit till ökad förståelse i flera 

relevanta områden. Samtidigt, för att påminna om detta syfte, ställer analysen i centrum 

hur socialt entreprenörskap legitimeras under samtal om fenomenet, samt hur sociala 

entreprenörer under denna process förflyttar sig mellan diskurser och sociala kategorier 

inom dessa. 

De tre huvudsakliga tolkningsrepertoarer som urskilts ur datamaterialet avspeglar den 

dubbelhet och symbios som begreppet i sig – socialt entreprenörskap – intuitivt 

implicerar, nämligen en entreprenörsrepertoar, en förbättrarrepertoar och till sist en 

form av hybrid repertoar under beteckningen harmonirepertoaren. Analysen har 

eftersträvat att demonstrera var gränserna för dessa repertoarer kan utritas och samtidigt 

motivera dragningen av dessa skiljelinjer. 

Detta har gjorts genom att påvisa förekomsten av diskursiva resurser som nyttjas av 

respondenterna under olika sammanhang i diskussioner om socialt entreprenörskap. 
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Sådana resurser kan utgöras av exempelvis tal om prestigelöshet, innovation och 

risktagande vilka tillsammans utgör kluster av återkommande sätt att tala om socialt 

entreprenörskap. Analysen har även visat på förekomsten av olika subjektspositioner 

vilka kan intas för att hjälpa de intervjuade att orientera sig och ta ställning i olika 

frågor, exempelvis frågor om ekonomisk vinst eller integritet. 

Tolkningsrepertoarerna kommer att presenteras successivt. Därefter redogörs en analys 

av de diskursiva konflikter och dilemman som identifierats. Dessa dimensioner av 

repertoarernas behandlas i relation till begreppet ideologiskt dilemma.  

Entreprenörsrepertoaren 

Följande repertoar omfattar diskursiva resurser med varierande funktion vilka samtliga 

kan relateras till tal där det sociala entreprenörskapets samhällsfrämjande aspekter tonas 

ned. När de intervjuade talar om sig själva och sina verksamheter är frågor om finansiell 

hållbarhet, teknisk innovation, lönsamhet och relationen till näringslivet i fokus. Med ett 

språk hämtat från teknikbranschen och företagsekonomin, som ”skalbarhet, 

”agil utveckling”, ”komparativa fördelar” och ”minimum viable product” framträder en 

version av socialt entreprenörskap där gränserna mot det mera traditionella företagandet 

blir mindre synliga. I denna repertoar kan de kommersiella aspekterna diskuteras med 

färre begränsningar. Potentialen att exempelvis ”skala” försäljningen av sina produkter, 

och därmed skala lösningen, är en sådan teknik som flera intervjuade lyfter fram. Som 

en intervjuad uttrycker det:  

SE2: Vi var fett frustrerade och bara ”okej, men hur kan det ta så här lång tid när behovet är 

så stort just nu” så att vi tänkte såhär ”men kan vi inte med teknik skapa en mycket mer 

skalbar lösning?”. 1 

Uppfattningen av socialt entreprenörskap som en delvis outnyttjad potential är 

återkommande bland respondenternas beskrivningar. Affärsmässiga strategier och 

teknisk innovation applicerade på sociala problem antas öka kapaciteten att bekämpa 

olika sociala problem och detta framställs som en väsentlig skillnad gentemot andra 

organisationer som arbetar med liknande frågor. Även om dessa angreppsätt frekvent 

framställs som nya och oprövade legitimeras de utifrån premissen att ett mer 

traditionellt, och däribland kommersiellt, företagande har ett särskilt värde att bidra 

                                                 

1 Förkortningen SE betecknar ”Social Entreprenör”. 
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med. Under tal av denna typ manifesteras en subjektivering som främling, snarare än 

exempelvis förbättrare. Genom tal om innovation, pragmatism och kompetens kan de 

intervjuade inta ett utrymme som traditionellt är associerat med ideell eller offentlig 

sektor.  

SE2: Ja en grej är nog att ingen av oss kommer från att ha arbetat med sånt här innan utan 

vi har alla kommit från näringslivet; från Spotify, Klarna. Alltså det vill säga med en helt 

annan bakgrund. Och med [paus] alltså man har ju samma värdering, man vill lösa problem, 

men man kanske attackerar det på olika sätt. 

Det sociala entreprenörskapets legitimitet inom denna repertoar erhålls genom att 

bekräfta och befästa ekonomiska strukturer som omgiver verksamheterna. Genom att 

exempelvis uppvisa medvetenhet om en ekonomisk verklighet som hindrar sociala 

problem från att lösas framställs expertis i frågorna; en ekonomisk och företagsmässig 

expertis.  

Gränserna för denna repertoar konstrueras till stor del i relation till vad det sociala 

entreprenörskapet inte anses vara. Att dra paralleller till välgörenhet förekommer 

frekvent när modellen, och i synnerhet dess potential, kommer på tal. Det blir 

tydligt inom denna entreprenörsrepertoar att privat sektor och näringslivet, jämfört 

med andra sektorer, får en särskild plats, något som förstärker representationen av 

att socialt entreprenörskap fungerar efter en kommersiell logik. Exempelvis gäller 

det frågor om finansiering, där samarbeten med offentlig eller ideell sektor 

framhålls som byråkratiska och handlingssvaga jämfört med privat sektor.  

SE6: Jag tycker näringslivet är lite mera pragmatiskt lagda i det här ämnet. De är lite mer 

som vi. 

SE3: […] vi borde kunna fånga en del av det värdet också. Men vi [ohörbart] ”nä men vi 

borde inte behöva betala för det här”. Så det finns ju en viss mind-skifte att göra där. Så det 

tycker jag är en utmaning, att en del ser det som att det här liksom välgörenhet. 

Att socialt entreprenörskap är ett modernt fenomen bekräftas av att bolagen i 

denna studie är relativt unga, varför frågor om finansiering prioriteras och 

frekvent kommer på tal. Även om denna del av organisationers verksamhetsdrift 

är ofrånkomlig är det just mot bakgrund av de kategoriseringar och kontraster 

gentemot andra organisationer som repertoaren förses med distinkta diskursiva 

resurser av entreprenöriell karaktär. I ett liknande avseende; medan den egna 

grundhållningen frekvent representeras som prestigelös och pragmatisk kan detta 
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jämföras med en uppfattning om icke-entreprenöriella organisationer som 

präglade av ideologiska, interna stridigheter som hämmar möjligheterna att göra 

nytta.  

SE6: Det är så lätt i, inom sådana här [samhällsfrågor] att liksom nischa in sig i små 

jättenischade debatter, som jag tror att 90% av vanligt folk inte bryr sig om alls. […] Vi är 

mer vanligt folk och då kan vi utveckla tjänster för vanligt folk.  

När eventuellt kontroversiella infallsvinklar på de kommersiella aspekterna behandlas, 

som exempelvis att ”sälja ut” och tappa sikte på de sociala målen, finns en tendens till 

det Potter (1996) benämner som stake-holding, något som syftar på vad personer menar 

står på spel för sig själva. I den process varigenom fakta produceras i en diskurs är 

aktörers egna insatser centrala (Potter, 1996, s. 111). Denna diskursiva resurs kommer 

till uttryck exempelvis i diskussioner som kan uppfatta hota bolagets eller den egna 

integriteten. I dessa fall lyfter respondenterna frekvent upp självuppoffrande handlingar 

som att ha lämnat ett välbetalt jobb eller utbildning, möjligheten att tjäna mer inom 

renodlat entreprenörskap eller att leva på egna besparingar för att driva nuvarande 

projekt.  

SE2: Vi drivs inte av att sitta i det här huset eller att interagera med ett fet nätverk. Alltså 

verkligen inte utan vi alla har lämnat jobb där vi fick kanske tre gånger så mycket betalt än 

här, men vi gör verkligen för impacten. Så jag tror, det finns en väldigt liten risk för oss, som 

har–vi har ändå uppoffrat mycket för att göra det här. 

En traditionell representation av entreprenören som risktagande, resursmedveten och 

passionerad kommer indirekt till uttryck i tal av denna typ. Sättet att tala om socialt 

entreprenörskap färgas i den mening av sådana aspekter som Nicholls (2010) menar 

karaktäriserar en hjälteentreprenör-diskurs. 

Förbättrarrepertoaren 

Om ekonomisk motivation förutsattes bygga enbart på personlig vinning skulle det 

sociala entreprenörskapet kunna beskrivas som en paradox. Föga förvånande ger de 

intervjuade i denna studie uttryck för andra former av social handling som överskrider 

definitionen av en homo economicus vinstkalkylerande beteende. En väsentlig del av 

deras berättelser om sina respektive verksamheter och sysselsättning vittnar om att den 

sociala dimensionen av socialt entreprenörskap är en omfattande och väsentlig del av 

den egna representationen. Sammantaget kan tal av detta slag beskrivas tillhörande en 
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förbättrarrepertoar som framförallt aktiveras när de intervjuade talar om den sociala 

nyttan bolagen gör. Likt harmonirepertoaren och entreprenörsrepertoaren nyttjas den i 

olika sammanhang där det sociala entreprenörskapet karaktäriseras av särskilda 

beskrivningar, metaforer och argument.  

Förbättrarrepertoaren fyller viktiga funktioner som relateras till tal om organisationens 

mål och utveckling och där den sociala nyttan får företräde framför kommersiell vinst. 

Ett sätt som detta manifesteras är genom att framhålla organisationsmedlemmarnas 

gemensamma vision och ambition att förbättra samhället.  

SE2: Och det känns–jag tror det där påverkas jättemycket av om grundarna … har [paus] 

någon liksom; organisationen rör sig åt det håll som grundarna har i sin vision och vi alla, 

eller vi hela teamet är såhär ”om vi inte gör det för impact då är det inte värt att göra det”. 

I uttalanden som det ovan kommer en central positionering till uttryck bland flera 

intervjuade, nämligen som samhällsförbättrare. Kontexten för uttalandet ovan gäller 

risken att tappa ideologiskt fokus och tänja på de egna värderingarna. I relation till det 

tidigare använda begreppet stake-holding konstruerar de intervjuade en tydlig personlig 

investering som visar på relationen mellan intressen och eventuell ansvarsskyldighet. 

Den personliga visionen som i grunden samhällsförbättrande och moraliskt anständig 

blir ett försvar för inblandning med kommersiella aktörer, exempelvis 

kapitalinvesterare. Inom denna tolkningsrepertoar konstrueras socialt entreprenörskap 

som legitimt för att det bedrivs av människor med goda intentioner, snarare än att 

exempelvis lyfta fram affärsmodellens potential. Att socialt entreprenörskap handlar om 

mer än ekonomisk vinning blir viktigt för att representera sig själva. Här ställs inte 

nyskapande affärsidéer i fokus, som under entreprenörsrepertoaren, utan visioner om en 

bättre värld, vilka diskuteras utifrån en mer personlig utgångspunkt och med personliga 

historier som hjälpmedel. Som under entreprenörsrepertoaren är det fråga om att 

framhålla den egna personliga insatsen under representationen av fenomenet.  

SE3: Jag kände verkligen; om det finns något jag kan göra för framtiden, och för mina 

framtida barn, så vill jag hjälpa till. 

När de sociala dimensionerna anförs beskrivs de ge vissa fördelar, exempelvis bidrar de 

till att mobilisera stöd och frivillig hjälp från omgivningen. Som diskursiv resurs 

relateras detta frekvent till frågor om legitimitet och hur det kan gynna verksamheternas 

rykte. Detta skiljer sig från entreprenörsrepertoaren där de sociala sidorna verksamheten 

i högre mån överslätas och det istället är mot bakgrund av sin expertis, den tekniska 
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kompetensen och dess möjligheter som berättigande och legitimitet upprätthålls. Den 

antydda insatsen, det vill säga det som står på spel, är den sociala nyttan som bolagen 

och de intervjuade anser sig göra. Utifrån en förbättrarrepertoar blir detta således ett 

alternativt sätt för att uppnå legitimitet för ens sociala handlingar.  

Samtidigt som den sociala nyttan ger skäl till legitimitet finns det inom denna repertoar 

utrymme för de intervjuade att, ofta av samma skäl, även tala mer ohindrat om 

begränsningar hos organisationsmodellen. Här framhålls inte den sociala nyttan i ett 

nödvändigtvis symbiotiskt förhållande med den ekonomiska och nedtonas heller inte 

som under entreprenörsrepertoaren. Istället får den karaktären av ett mål utöver de mål 

som präglar traditionella företagande, som finansiell hållbarhet och ekonomisk 

lönsamhet. Tal om den egna ambitionen, kontrasterad mot andra, och kämpandes 

motströms utnyttjas frekvent. 

SE4: De [rent vinstdrivande bolagen] har egentligen extremt mycket fördelar för de kan 

alltid välja den här liksom billigaste, enklaste vägen och bara skita i allt liksom. 

Det sociala entreprenörskapet legitimeras indirekt genom diskursiva resurser där ens 

begränsningar gentemot traditionellt företagande, vilket samtidigt framställs som 

mindre ansvarstagande i sociala frågor, framhävs. Medvetenheten om den institutionella 

omgivning och dess ekonomiska struktur, som även entreprenörsrepertoaren 

uppmärksammar, används inom denna repertoar för att lyfta modellens begränsningar 

och som ett sätt att befästa ens mer etiska synsätt. 

Harmonirepertoaren 

Trots de repertoarer och diskursiva resurser som beskrivits hittills, där det sociala 

entreprenörskapets legitimeras genom till synes polära argument, kan samma fenomen 

beskrivas som två sidor av samma mynt. I denna mening betonade samtliga deltagare en 

representation av symbios mellan ekonomisk framgång och social nytta, det senare ofta 

beskrivet som ”impact” eller ”social impact”. Denna bild av det sociala 

entreprenörskapet, som ett välfungerande samspel mellan samhällsfrämjande och 

kommersiell aktivitet, återkom och fyllde en variation av funktioner i olika 

sammanhang. Återkommande sätt att representera detta symbiotiska förhållande är tal 

om så kallad alignement (ungefär ”överstämmelse”) mellan de dubbla målen eller tal 

om organisationsformen som en exklusiv teknologi för att skapa förändring.  
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SE1: Vår filosofi och liknande –allmänt– byggdes på [paus] tanken att; ”varför ska det vara 

en motsättning att driva ett framgångsrikt bolag och göra nytta?”. 

SE6: Så länge man alignar affärsmodellen med impact-målet. Då kan man ju växa 

affärsmodellen hur mycket som helst. 

Föreställningen kan relateras till vad andra tidigare beskrivit vad gäller socialt 

entreprenörskap som en idealisk organisationsmodell där det bästa av två världar 

förenas (Nicholls, 2010). Tal av denna sort utgör diskursiva resurser i den mån att de 

befäster repertoarens underliggande symbiotiska premiss och tillåter de intervjuade 

gardera sig mot eventuella invändningar. Ett liknande sätt som detta nyttjas är genom att 

lyfta och ifrågasätta föreställda invändningar från omgivningen kring affärsmodellen. 

Tal av detta slag är återkommande och positionerar de intervjuade som pionjärer, vilka 

till skillnad från andra insett modellens unika möjligheter.  

SE3: Det är ju liksom inte, [paus] eh... men svart på vitt. Och i Sverige är det väldigt [paus] 

det har tagit lång tid –om ens de har kommit dit. Men många tänker ”antingen måste det 

vara ideell eller så måste det vara” –amen– ”kommersiellt eller ett aktiebolag”. 

Uttalanden av detta slag visar på en variation i hur denna föreställning representeras 

samtidigt som ett mönster av denna uppfattning om symbios kan uttydas. Inom denna 

repertoar finns ett underliggande antagande, eller för att använda Foucaults begrepp; ett 

så kallat statement, som underbygger diskursen. Som i utdragen ovan citerar flera 

intervjuade en hypotetisk andre när invändningar framförs, och kan därmed sägas 

tillämpa vad Potter (1996) kallar för active voicing. Detta utgör en diskursiv strategi 

som talare tillämpar för att kommunicera ett påstående för omgivningen med en högre 

grad av objektivitet (Potter, 1996, s. 161). Frekvent används detta för att förmedla ett 

intryck av att alla inom den egna organisationen har en förgivet tagen uppfattning av 

symbios mellan målen och att andra människor generellt är skeptiska mot denna 

dualism. Genom att kontrastera sig både mot rent ideell såväl som kommersiell 

verksamhet befästs en tredje kategori som inrymmer det sociala entreprenörskapet.  

Det är också när denna tolkningsrepertoar nyttjas som en positionering intas vilken mer 

distinkt kan beskrivas som social entreprenör. Samtidigt kan det här tilläggas att de 

intervjuade sällan själva brukar denna beteckning. Som analytisk kategori är det 

emellertid en lämplig benämning på det sätt som de intervjuade positionerar sig när det 

symbiotiska förhållandet mellan de sociala och ekonomiska målen representeras på ett 

förgivet taget vis och utan reservationer. Även om de intervjuade inte aktivt motsäger 
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sig benämningen ”social entreprenör” är det inte utan viss eftertanke som den kan 

accepteras.  

SE5: Jag har inte liksom ”vaknat upp en dag och tänkt att jag ska bli social entreprenör”. 

[…] utan det är nog mer att min inre kompass har drivit mig dit. 

Som framgår av citatet ovan ger intervjuerna frekvent uttryck för en naturlig dragning 

till den sortens aktivitet som kan beskrivas som social-entreprenöriell, snarare än att 

framställas som ett medvetet och strategiskt val. Återigen kan tal av denna karaktär 

sägas ingjuta fenomenet med en känsla av självklarhet i repertoaren. Definierande för 

vad som gör en tolkningsrepertoar distinkt, eller för diskurser i största allmänhet, är det 

som undviks att nämnas, i detta fall det sociala entreprenörskapet som en medveten 

social identitet snarare än ett givet sätt att vara på.  

Som är fallet med tolkningsrepertoarer ger harmonirepertoaren utrymme för talarna 

inom en diskurs att inta en variation av positioner för att på så vis representera samma 

fenomen utifrån olika synvinklar. När de intervjuade talar om den social–

entreprenöriella organisationsmodellen, inbäddat i en harmonirepertoar, händer det att 

deras förhoppningar till modellens potential stundtals kantas med tvivel. När viss 

skepsis kring den eventuella harmonin mellan sociala och ekonomiska mål kommer på 

tal intas frekvent en positionering som experimentator. De intervjuade talar då om deras 

verksamheter som ännu i en utvecklingsprocess eller ambitioner om exempelvis 

inbyggda vinstuttagningsförbud. När sådan skepsis uttrycks är det ofta i relation till 

legitimitet och omgivningens förtroende för de olika bolagen. Det kan även förekomma 

när andra organisationer som arbetar med andra metoder, exempelvis 

välgörenhetsorganisationer, kommer på tal.  

SE7: "Åh ett bolag som faktiskt bryr sig om samhället och fortfarande kan vara 

framgångsrika”. Jag tror att vi är på väg att förändra men förändring tar tid. […] den 

absolut största utmaningen för den är så… [paus] Du kan inte få ut den i en oneliner och 

bara hoppas att alla accepterar den för den ligger så djupt ingrävd. 

SE2: En fördel är att vi vet mycket mindre än alla andra. Det tycker jag är en fördel. För det 

gör att man kan [paus] eh tänka nytt och inte begränsa sig i frågan. 

I båda sammanhang talar respondenterna om att göra modellen begriplig för 

omgivningen samt om den utveckling som skapandet av dessa organisationer innebär. 

Av tidigare diskussion framgår en stark tilltro till modellen och dess harmoni men när 

denna ifrågasätts intas en position som experimentator. De intervjuade positionerar sig 

gentemot de som inte insett modellens potential eller framhåller hur ett 
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experimenterande, nytänkande angreppssätt kan överbrygga sådan konflikt. I citatet 

nedan intas exempelvis inledningsvis en position gentemot det traditionella näringslivet 

som ännu inte medvetna om modellens kapacitet för att i nästa stund beskriva som ännu 

inte definitivt fastställd. 

SE1: […] jag har alltid förespråkat liksom, amen liksom ett näringsliv som tar ansvar. Och 

som gör det inte för att vara snälla. Inte för att ”åh vi måste göra det” utan faktiskt som gör 

det för att man anser att ”det här är faktiskt det smarta”. Och att man också på riktigt kan 

visa på det. Så jag –men men– den vägen är ändå lång för det finns fortfarande utrymme att 

säga att 'ah sifforna visarna på att det inte lönar sig just nu i alla fall” 

Sammanfattning av repertoarer 

Analysen har visat på hur olika tolkningsrepertoarer samsas inom en grupp sociala 

entreprenörer och hur dessa erbjuder olika möjligheter att legitimera den egna 

verksamheten och fenomenet i fråga. Genom tal om kompetens, innovation och 

pragmatism kan socialt entreprenörskap genom diskursiva resurser hämtade ur en 

entreprenöriell repertoar, framhäva hur modellen snarare gynnas av den ekonomiska 

institutionella miljö som den är beroende av.  

Förbättrarrepertoaren legitimerar samma fenomen genom att betona sociala 

entreprenörers välvilja och etiska grund. Repertoaren ger flexibilitet i att diskutera 

modellens baksidor. I den mån den institutionella miljön diskuteras är det i högre grad 

dess begränsande aspekter som lyfts. Till sist påvisades förekomsten av andra diskursiva 

resurser som hämtade legitimitet från en harmonirepertoar. Genom olika sätt att tala 

omslöts diskussionen om socialt entreprenörskap i en diskursiv terminologi av 

målöverstämmelse och självklarhet. Vid ifrågasättanden av sådan symbios intogs i 

synnerhet en position som experimentator, där ovisshet om modellens möjligheter blev 

en fråga om pionjärskap. 

Samtidigt som fördelarna med socialt entreprenörskap framhävs vittnar analysen om en 

medvetenhet kring de spänningar som finns mellan att uppnå både ekonomisk framgång 

såväl som social nytta. Eventuella motsägelser mellan olika uttalanden kring ett 

fenomen inom en och samma, eller under skiftandet mellan, tolkningsrepertoarer är att 

förvänta sig vid diskurspsykologiska analyser. Vid konstruktionen av det sociala 

entreprenörskapet är detta inte ett undantag, något som diskuteras närmre i nästföljande 

sektion av analysen. 
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Tabell 2: Sammansättningen av tolkningsrepertoarer 

 Harmonirepertoar  Entreprenörsrepertoar Förbättrarrepertoar 

Statements Symbios  Inte välgörenhet Göra världen bättre 

Subjekts-

positioner 

Social entreprenör 

Experimentator 

 

 Entreprenör/företagare 

Främling 

Vanlig människa 

Visionär 

Samhällsförbättrare 

Social entreprenör 

Diskursiva 

resurser 

Alignment /  

överstämmelse 

Pionjärskap 

Logisk/självklar 

 Prestigelöshet 

Innovation 

Kompetens 

Pragmatism 

Risktagande 

Uppoffring 

Etisk grund 

Passion 

Restriktioner 

Ambition 

Diskursiva konflikter och konkurrens 

Än så länge har analysen visat på förekomsten av ett antal tolkningsrepertoarer som var 

och en inrymmer sina respektive resurser för att legitimera aktörernas intressen och 

tillvägagångsätt för att uppnå dessa. I linje med studiens teoretiska utgångspunkter har 

det visat sig att samma personer kan använda sig av flera olika repertoarer för att 

representera ett och samma fenomen, även om dessa bygger till synes motsägelsefulla 

antaganden. Förhållandet mellan olika diskurser kan, för att använda Faircloughs 

begrepp, beskrivas som en diskursordning och syftar på en domän där flera diskurser 

konkurrerar om struktureringen av dess innehåll (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 

34). Analysen har således visat på en ordning med flera framträdande diskurser bland 

sociala entreprenörer; en harmonirepertoar, en entreprenörsrepertoar och en 

förbättrarrepertoar. Dessa kan  tillsammans sägas tillhöra en diskursordning. För 

studiens syfte, där större emfas snarare ligger på att urskilja diskursernas legitimerande 

byggstenar, kan tidigare uppmärksammade begreppet ideologiskt dilemma hjälpa att 

identifiera konfliktytorna för sådana konkurrensförhållanden. Återigen bör det påpekas 

att begreppet inte syftar på politisk åskådning eller motsvarande utan istället de 
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motsägelser och inkonsekvens som vardaglig och förgivet tagen kunskap – eller ”sunt 

förnuft”– innehåller. Även de social-entreprenöriella diskurser som belysts här 

inrymmer således motsägelser, några vilka antytts i genomgångarna av de olika 

repertoarerna. 

Genomgången av repertoarer visade på hur legitimitet konstrueras på olika sätt genom 

att tala om det utifrån olika repertoarer. Förbättrarrepertoaren gav legitimitet åt 

respondenternas mål genom att vädja till den sociala nytta bolagen gör, samtidigt som 

den kommersiella verksamheten utelämnades ur diskussionen. Genom att tala om 

socialt entreprenörskap med entreprenörsrepertoarens språk gick en annan form av 

legitimitet att uppnå, vilken bygger på en motsatt logik – just för att aktörerna är 

kommersiella behöver de inte inta en status som världsförbättrare, och därmed inte 

ställas ansvariga inför de förväntningar en sådan position uppfattas medföra. 

Harmonirepertoaren överbryggar spänningarna mellan de dubbla målen genom att 

framhålla ett symbiotiskt förhållande som givet, självreglerande och konfliktfritt. 

Begreppet ideologiskt dilemma implicerar samtidigt att det är spänningarna mellan olika 

åskådningar som till stor del producerar själva samtalen (Edley, 2001, s. 204). I enlighet 

med detta visar också analysen på att samtal om ett symbiosförhållande inrymmer 

motsättningar. En fråga gällande huruvida ett av bolagen eventuellt skiljer sig från andra 

organisationer som jobbar med liknande frågor möts först med ett instämmande för att 

abrupt övergå i en förbryllad reaktion kring frågans betydelse: 

SE3: Ja men det är vi ju, vi är en hybrid. Alltså vi har ju en ideell organisation och ett 

aktiebolag. (Intervjuare: Ja men precis.) [Kort paus] Nä men jag förstår inte riktigt frågan, 

hur arbetet… Det finns ingen likvärdighet till [BOLAG3] någon annanstans. 

Under samtalet beskrivs inledningsvis organisationen som en hybrid, där de symbiotiska 

förhållandena representeras i enlighet med harmonirepertoaren. Därefter identifieras vad 

Winther Jørgensen & Philips beskrivit som en krispunkt, där konflikter mellan diskurser 

avspeglas (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 122). En mer preciserad 

frågeformulering om affärsmodellens finansiering ger upphov till en diskussion om hur 

bolaget måste anpassa sin kommunikation beroende på om de vänder sig mot 

kommersiella aktörer, som investmentbolag, eller till ideella organisationer och fonder. 

Arbetet att söka legitimitet från omgivningen beskrivs med termer och begrepp som 

”schizo” (schizofreni), ”på båda plan”, ”mittemellan” och ”limbo”, exempelvis: 



 

 29 

SE3: Utan du måste liksom vara lite schizo och vara på båda plan. […] Och [paus] på något 

sätt, alltså, [paus] det hämmar ju oss för vi blir lite såhär ”vad är det vi egentligen ska gå för 

väg liksom?”  

I uttalandet därefter kan element av denna ideologi spåras; dels att socialt 

entreprenörskap ska kunna vara kommersiellt men också att socialt 

entreprenörskap handlar om att göra social nytta: 

SE3: […] pratar man kommersiellt så tycker de att ”men det här med social impact, det är 

ingenting som man kommer tjäna pengar på” medan pratar man med ideellt så tycker de att 

”amen ni har för ett kommersiellt varumärke eller ni har en kommersiell bas som vi inte kan 

ge bidrag till”. 

Olika repertoarer om socialt entreprenörskap samsas i dessa diskussioner om att 

legitimera fenomenet utifrån olika diskursiva resurser. I försök att lösa sådana konflikter 

väljer deltagarna ibland att uttrycka en förhoppning om att hitta en investerare som 

”matchar”, vilket blir ett sätt att vinna det bästa av båda världar medan det i andra fall 

sker en kompromiss där vissa begränsningar tvingas accepteras. Behovet av sådana 

lösningar vittnar i sig om att aktörerna är medvetna om att det sociala entreprenörskapet 

inbegriper vissa ideologiska spänningar, något som skiftningarna mellan olika 

positioner och repertoarer ger ytterligare tecken för (Edley, 2001, s. 223). Återigen intas 

positioner utanför traditionell praxis inom både företagande och välgörenhet, likt en 

experimentator, en främling eller en pionjär mot ett föråldrat status quo. Pendlingarna 

som sker under dessa diskursiva manövrer vittnar om en erkänd, underliggande 

problematik i bolagsmodellen. 
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Diskussion 

Analysen åskådliggjorde för läsaren hur tal om socialt entreprenörskap kan klassificeras 

utifrån distinkta kompositionella innehåll, så kallade tolkningsrepertoarer. 

Identifierandet av tolkningsrepertoarer användes för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar vilka beskrevs som följande:  

 Hur orienterar sig sociala entreprenörer mellan diskurser om socialt 

entreprenörskap? 

 Hur legitimeras socialt entreprenörskap inom sådana diskurser? 

Resultaten visade på att sociala entreprenörer kan ta hjälp av tre tolkningsrepertoarer för 

att legitimera sitt arbete och sina verksamheter: en harmonirepertoar, en 

entreprenörsrepertoar och en förbättrarrepertoar. Var och en av dessa innehåller 

positioner för talarna att lokalisera sig själva inom diskursen under särskilda 

sammanhang, exempelvis som experimentator eller visionär. De olika repertoarerna gav 

talarna utgångspunkter och verktyg att representera sig själva och legitimera sina 

intressen och mål. I enlighet med studiens teoretiska ramverk är sociala entreprenörer 

benägna att framföra inkonsekventa uppfattningar och argument genom att tillämpa 

olika repertoarer. Huvudsakligen ger de olika repertoarerna möjlighet för talarna att 

legitimera konflikten mellan att å ena sidan sträva efter sociala mål och å andra 

sidan eftersträva ekonomisk framgång.  

Studiens användning av den diskurspsykologiska analystraditionens begrepp 

tolkningsrepertoarer har inte tidigare använts för att utforska socialt entreprenörskap. I 

kombination med metoden, det vill säga intervjuer, gav forskningsdesignen nya 

möjligheter att på nära håll granska de sätt som aktörerna inom fältet talar om 

fenomenet. Samtidigt som detta skiljer sig från andra studiers sätt att angripa 

problemområdet visade analysen på flera paralleller med tidigare forskningsresultat.  

Nicholls (2010) diskursklassificering byggde på en analys av offentliga dokument 

framställda av ledande aktörer inom socialt entreprenörskap. Även om Nicholls fokus 

ligger på skapandet av en institutionell ordning, och i viss mån kan sägas befinna sig på 

en annan analytisk nivå än denna studie, går det att finna överlappningar med fynden i 

denna studie. Parallellerna blir i synnerhet tydliga vad gäller Nicholls beskrivning av 
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konstruktionen av ett fält som en kamp mellan legitimerande aktörer, diskurser och 

institutionella logiker. Till skillnad från Nicholls, som avser förklara hur detta fält 

konstrueras och av särskilda paradigm-byggande aktörer, har denna studie gjort anspråk 

på att förklara hur sådana konkurrerande diskurser tar sig uttryck i praktiken, av sociala 

entreprenörer och deras språkliga handlingar. Förvisso bidrar de intervjuade i att 

upprätthålla och forma diskurserna kring socialt entreprenörskap, men de representerar 

inte den typ av dominerande aktörer som Nicholls tittat på. De orienterar sig inom 

diskurser som till stor del kan sägas vara på förhand strukturerade. Motsvarigheter till 

det Nicholls beskriver som en narrativ hjältelogik går att finna i de intervjuades tal, 

bland annat i fråga om risktagande och pragmatism. I samma ögonblick som tal om 

detta dyker upp kan de intervjuade bli påminda om risktagandets problematik, som 

avhängig en kommersiell marknadslogik, och tvingas utnyttja andra diskursiva resurser. 

Då kan den typen av samhällsförbättrande ideala organisationsmodell, som Nicholls 

också beskriver, aktualiseras istället. Komplexiteten i de spänningar och konflikter som 

diskurser om det sociala entreprenörskapet inrymmer blir genom studiet av 

tolkningsrepertoarer iögonfallande på ett mer detaljrikt sätt. Att ett 

hjälteentreprenörsnarrativ med tiden skulle konkurrera ut andra framställningar av 

socialt entreprenörskap, som Nicholls (2010) indikerat, är inte lika påtagligt i denna 

studie. Istället visar analysen på att sociala entreprenörer förhåller sig flexibelt till olika 

diskurser om fenomenet snarare än att ha accepterat en dominerande diskurs språk. 

Ur ett närmast motsatt perspektiv har denna studie visat på att sociala entreprenörer inte 

heller legitimerar sin verksamhet i första hand genom vädjanden till dess 

samhällsfrämjande dimensioner. Till skillnad från den social-entreprenöriella diskurs 

som Parkinson och Howorth (2008) framhävde, där företagsekonomiska och 

management-relaterade aspekter användes som en negativ kontrastpunkt, hade 

entreprenörerna i denna studie få invändningar mot sådan retorik. Tvärtom visade 

analysen på förekomsten av en entreprenörsrepertoar där de företagsmässiga 

dimensionerna av socialt entreprenörskap gavs instrumentell betydelse. Legitimitet 

kunde i själva verket uppnås genom vädjande till ens status som en entreprenör och 

innovatör, snarare än aktivist eller filantrop. I den mening som sociala entreprenörer 

förhandlar fram en ”egen” diskurs tar denna vara på element ur en mer traditionell 

entreprenörsdiskurs. Möjligheterna till att dra paralleller mellan entreprenöriell och 
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social-entreprenöriell diskurs är därför ännu tydligt märkbara såväl som angelägna för 

studier av fenomenet. 

De typ av spänningar mellan diskursiva kategorier som framträtt i denna undersökning 

har uppmärksammats desto tydligare i andra studier av fenomenet. Likt Nicolopoulou 

et. al (2014) visar denna studie på komplexiteten i att legitimera och bevara sin 

samhällsfrämjande vision inom diskurser om socialt entreprenörskap. Samtidigt som 

sociala ambitioner och personliga värdering anses fundamentala söks legitimitet 

frekvent genom de institutionella, och däribland, kommersiella strategier som finns 

tillhanda. Utvecklingen av organisationer med dualistiska mål, däribland kommersiella, 

ställer krav på aktörerna att kontinuerligt befästa och påminna sig själva om sin etiska 

grund. För detta syfte visade studien på förekomsten av etablerade flexibla diskursiva 

resurser som nödvändiga för att kunna navigera inom de olika intressesfärer som sociala 

entreprenörer rör sig  inom. Därmed motsätter sig inte aktörerna att en eventuell 

hegemonisk diskursordning råder, där en diskurs präglad av företagsekonomi och 

managementidéer dominerar.  

Med denna komplexitet i åtanke ställde Nicolopoulou et. al. (2014) frågan om huruvida 

sociala entreprenörer har möjlighet att utgöra en kontra-hegemonisk kraft. I förhållande 

till denna studies sekundära anspråk är frågan om diskursers makt att begränsa såväl 

som möjliggöra aktörers sociala handling intressant. Som påtalats är språkliga 

konstruktioner i sig handlingsorienterade; de skapar och omskapar den sociala 

verkligheten, vilket samtidigt strukturerar individers handlingsmöjligheter (Potter, 1996; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den påtagliga medvetenhet hos de sociala 

entreprenörerna kring systemet som de verkar inom, där marknadsekonomiska krafter är 

en realitet att konstant förhålla sig till, är talande för vilken praktik aktörerna ser som 

möjlig. Entreprenörsdiskursen och dess tillhörande retoriska verktyg har en naturlig 

förankring i den institutionella, ekonomiska struktur som dessa bolag verkar inom och 

är beroende av. Den förbättrarrepertoar, och delvis harmonirepertoar, som identifierades 

uppmärksammar dessa aktörers passion och dedikation till ett socialt uppdrag, men 

denna är samtidig beroende marknadens kommersiella logik. Med institutioner som 

svarar mot dessa påtalade begränsningar och understödjer det sociala entreprenörskapets 

samhällsfrämjande potential, exempelvis genom statliga ekonomiska stöd eller nya 

bolagsformer, skulle möjligheterna kunna ljusna för att sätta de sociala målen –

impacten– först. 
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I relation till denna diskussion kan några ord även sägas om denna undersöknings sätt 

att studera fenomenet genom sociala entreprenörers språkanvändning. Hur dessa 

personer handlar i praktiken är problematiskt att besvara utifrån de abstrakta 

kategorisering som renodlats i denna studie. Med andra ord, vad personer säger att de 

gör reflekterar inte nödvändigtvis vad personerna gör i praktiken. När deltagarna i 

denna studie antas använda sig av diskursiva resurser fastslår inte detta att fenomenet i 

sig kan definieras utifrån dessa språkkonstruktioner, enbart att de tillämpas under 

sociala interaktioner –som i detta fall under ett intervjusamtal– för att representera sig 

själva och göra sig förstådda. De social-entreprenöriella repertoarerna är med andra ord 

inte korrekta eller inkorrekta utan visar på hur personer under samtal konstruerar 

versioner av fenomenet som sanna. Det är mycket möjligt att diskurserna, som här 

kommer till uttryck genom tolkningsrepertoarer, är sammanvävda med samhällets 

diskurser om socialt entreprenörskap. Parkinson och Howorth (2008) gav i detta 

avseende exempel på hur det går att studera sociala entreprenörers mikrodiskurser i 

förhållande till den ekonomisk-politiska diskursen i Storbritannien. Trots olikheter i 

fråga om vilka diskurser som påvisades skulle motsvarig forskning i en svensk kontext 

kunna öka förståelsen kring hur den egna konstruktionen av socialt entreprenörskap 

relateras till den bredare samhällsdiskursen kring fenomenet; med andra ord relationen 

mellan praktik och policy.  

Denna studie har endast skisserat konturerna av detta komplexa och heterogena fält, 

möjligheterna att studera fenomenet på andra sätt är i stort sett obegränsade. 

Förhoppningsvis har denna studie bidragit med några riktmärken.  
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