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Förord
Idéen till denna studie utvecklades utifrån ett intresse av att få en djupare förståelse för vilka
utmaningar och faktorer som socialentreprenörer bör beakta vid etablering utomlands. Detta
eftersom forskaren i denna studie under processen av att starta barnhem i Marocko stötte på
en rad utmaningar.
Utmaningarnas oförutsägbarhet och deras effekter på processen varierade. Korruption,
utpressning, missledande information och stort motstånd från kommuner, tjänstemän i
förvaltningar och nyckelaktörer är några exempel på utmaningar. Som socialentreprenör var
känslan av hopplöshet, frustration, stress, irritation, förvirring och trötthet en vanlig del av det
dagliga arbetet. Efter ytterligare ett fruktlöst myndighetsmöte blev det viktigt att minimera
utmaningarna för de involverade och engagerade socialentreprenörerna vid etablering
utomlands.
Att utländska småföretagare, entreprenörer och investerare stöter på olika handelshinder vid
etablering i Marocko bekräftades i EU kommissionens ordförande Jean-Claude Junkers
anförande under Marockos handelspolitiska granskning av WTO år 2016. EU efterfrågade
ökad och bättre tillgänglighet till information om marknaden, lagar och regler vid
verksamhetsetablering. Efter att ha fått privilegiet att delta i den handelspolitiska
granskningen under en praktik på den svenska FN-representationen i Genève, togs beslutet att
studera problemfenomenet närmare. Förhoppningsvis kan denna studie hjälpa andra
socialentreprenörer vid etablering utomlands.
Inspiration under arbetet med denna uppsats kommer från flera andra uppsatser och
avhandlingar på ämnet. Det var två uppsatser som stack ut och influerade skrivandet av just
denna studie. Den första är en masteruppsats skriven av Rebecca Rehn (2016) med titeln
”Connect to learn – The Internationalization of Multinational Corporations in Emerging
Markets”. Rebecca Rehns fallstudie beskrev inte enbart internationaliseringen av
multinationella företag på tillväxtmarknader utan förmedlade även de unga flickornas
utmanande och begränsade skolgång i Myanmar, vilket var intressant läsning. I föreliggande
studie är tanken att inte enbart redogöra identifierade viktiga faktorer som socialentreprenörer
bör beakta vid etableringsprocessen utan även att ge läsarna en inblick i arbetet som social
entreprenör och arbetet på ett barnhem. Detta kommer att göras i empiriavsnittet genom
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forskarens egen berättelse samt de studerade socialentreprenörerna om etableringen av
barnhemmet i Marocko.
Den andra avhandlingen skriven av Maria Frostling Henningsson är ”Internet Grocery
Shopping: Necessity, a pleasurable adventure or an Act of Love?” (2003). Maria Frostling
Henningssons avhandling vägledde tillvägagångssättet och valet av denna studies metod
”introspektion”. Med introspektion kan forskaren studera det självupplevda
problemfenomenet genom redogörelse av sina tidigare erfarenheter, förförståelse, kunskap
och inblick.
Att skriva masteruppsats är en utmanande och lärorik process. Att alla respondenter tagit sig
tid att svara muntligt eller skriftligt på frågorna under intervjun samt det goda samarbetet har
varit avgörande för denna studie.
Slutligen vill forskaren tacka alla sina handledare Karin Dahlström och Yohanan Stryjan,
vänner och familjen som har varit ett stöd och bidragit med idéer och vägledning. Alla era
synpunkter har varit viktiga i utformningen av denna uppsats.

Tusen tack!

____________________________
Najat Abbas

Stockholm, 25 juni 2018

3

Sammanfattning
Titel: Happier Childrens etableringsprocess – En studie om socialt entreprenörskap vid
etablering utomlands.
Författare: Najat Abbas.
Handledare: Karin Dahlström och Yohanan Stryjan.

Syfte: Syftet med studien är att analysera hur socialentreprenörers etableringsprocess kan gå
till för att sedan kunna identifiera de utmaningar som socialentreprenörer ställs inför vid
etablering utomlands samt vilka resurser som använts för att tackla de olika utmaningarna.

Forskningsfrågor:
* Hur etablerar socialentreprenörer verksamheter utomlands?
* Vilka faktorer är viktiga att beakta för socialentreprenörer vid etablering utomlands?
* Vilka resurser kan användas för att tackla de utmaningar som socialentreprenörer stöter på
vid etablering utomlands?
Metod: Denna studie är en fallstudie som undersöker ett fall, socialentreprenörers
etableringsprocess av verksamheten Happier Children i Marocko. Metoderna introspektion
och kvalitativ forskningsstrategi användes för insamling av det empiriska materialet. Studien
utgår från ett induktivt angreppssätt. Studiens val av respondenter består av
socialentreprenörer som etablerat en verksamhet i Marocko.
Teorier: De teoretiska referensramarna som används i denna studie är Utmaningar vid
etablerings utomland och Resurser vid etablering utomlands.

Slutsats och resultat: Denna studie visade på att de studerade svenska socialentreprenörerna
etablerade en verksamhet i Marocko genom att först ha ett förberedande arbete. Det
förberedande arbetet omfattade planering, materialinsamling och inköp, informationssökande,
administrativa ansökningar och införskaffandet av nya nätverk. Därefter etablerade de
studerade socialentreprenörernas deras verksamheter/projekt i Marocko. Tidsperioderna för
etableringsprocessen av de olika projekt som de studerade socialentreprenörerna ansvarade
för varierade mellan tre månader till två år. Socialentreprenörerna stötte på olika utmaningar
vid etableringen av Happier Childrens barnverksamhet. Dessa utmaningarna gav upphov till
stress, frustration, besvikelse, bristande tillit och samarbete, begränsad
informationstillgänglighet och ständiga hinder. Det är därför viktigt att socialentreprenörer vid
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etablering utomlands beaktar faktorer som skillnader i språk, kultur och affärssed,
förvaltningsstödet, förekomsten av korruption, bristfällig tillgång till information samt vikten
av resurser i form av ett brett nätverk och ett starkt socialt kapital för att möta utmaningarna.
Nyckelord: Socialt entreprenörskap, etableringsprocess, resurser och etableringshinder.
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Abstract
Title: Happier Children´s Establishment Process - A Study on Social Entrepreneurship When
Establishing Abroad.
Author: Najat Abbas
Supervisors: Karin Dahlström and Yohanan Stryjan.
Aim: The aim of the study is to describe how social entrepreneurs' establishment process and
then identify the challenges and factors that social entrepreneurs should take into account
when establishing abroad and what resources that have been used to tackle the various
challenges.
Research questions:
* How do social entrepreneurs establish operations abroad?
* What factors are important to consider for social entrepreneurs when establishing abroad?
* Witch resources can be used by social entrepreneurs to tackle the challenges that comes
along when establishing abroad?

Method: This is a case study and is investigating the case with social entrepreneurs'
establishment process of the non-profit organization Happier Children in Morocco.
Introspective method and qualitative research strategy were used to gather the empirical
material. The study is based on an inductive approach. The study's choice of respondents
consists of Swedish social entrepreneurs who established an orphanage in Morocco.
Theory: The theories used in this study are Barriers during establishment abroad and
Resources used during establishment abroad.

Conclusions and results: This study showed that social entrepreneurs established a business/
projects in Morocco by first having a preparatory work. The preparatory work included
planning, material collection and procurement, information retrieval, administrative
applications and the establishment of a new wider network. Thereafter, the social
entrepreneurs established their projects in Morocco. The periods for the social entrepreneur’s
establishment process of the various projects and programs varied between three months to
two years. During the establishment process of Happier Children, all of the social
entrepreneurs experienced various challenges. These challenges caused stress, frustration,
disappointment, lack of trust and cooperation, limited information availability and constant
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barriers. It is therefore important that social entrepreneurs when establishing abroad should
take into account factors such as differences in language, culture, business ethics,
administrative support, the occurrence of corruption, inadequate access to information and the
importance of a broad network and social capital.

Keywords: Social entrepreneurship, establishment process, resources and establish barriers.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Intresset för att kombinera företagande med att förbättra samhället och lösa samhällsproblem
har vuxit de senaste två decennierna. Engagemanget för att kombinera näringsliv med socialt
ansvarstagande har blivit allt mer populärt. Alltfler organisationer arbetar med att lösa
samhällsproblem samtidigt som de är vinstdrivande. Socialentreprenörer är personer som
driver eller jobbar med ideella organisationer vars syfte och mål är ett gott ändamål. Socialt
entreprenörskap är på flera områden mer komplext än annat entreprenörskap. Detta eftersom
både företagsmodeller, strukturer och organisering används samtidigt som socialt ansvar tas.
Att ta hänsyn till samhällsförändring och olika sociala värden kräver arbetare med
spetskunskap, engagemang, nya idéer och innovationer.

Det finns olika strategier för hur socialt entreprenörskap använts vid etablering av en
verksamhet utomlands. Socialentreprenörer möts ofta av utmanande situationer vid
etableringsprocessen. Vissa utmaningar vid etablering utomlands har sin grund i skillnader
avseende lagar, regler och det politiska systemet. Skillnader mellan länders affärssed, språk
och kultur kan utgöra hinder för socialentreprenörer vid etablering utomlands. Trots flertalet
utmaningar som socialentreprenörer stöter på vid etableringsprocessen lyckas de ofta få sina
verksamheter och organisationer att överleva och uppnå sina verksamhetsmål.
Socialentreprenörer arbetar ofta med begränsade resurser internationellt. Socialentreprenörer
har ofta resurser i form av brett kontaktnät inom olika branscher och i olika länder vilket i sin
tur skapar broar mellan aktörer som annars inte hade samarbetat.

Det är intressant att undersöka socialt entreprenörskap vid etablering utomlands. För att
undersöka socialt entreprenörskap vid etablering utomlands och de utmaningar som
socialentreprenörer stöter på under processen och vilka resurser som använts för att tackla
dessa utmaningar har en fallstudie genomförts. Introspektion användes som forskningsmetod
där forskaren tilläts använda sin egen röst och tidigare erfarenheter för att beskriva ett
fenomen.

Denna studie visade på att de studerade svenska socialentreprenörerna etablerade en
verksamhet genom att först ha ett förberedande arbete. Det förberedande arbetet omfattade
planering, materialinsamling och inköp, informationssökande, administrativa ansökningar och
införskaffandet av nya nätverk. Därefter etablerade de studerade socialentreprenörerna sina
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projekt i Marocko. Socialentreprenörerna stötte på olika utmaningar vid etableringen av
Happier Children. Slutsatsen är att det därför är viktigt att socialentreprenörer vid etablering
utomlands beaktar faktorer som skillnader i språk, kultur, affärssed, förvaltningsstödet,
förekommandet av korruption, bristfällig tillgång till information samt vikten av resurser i
form av ett brett nätverk och ett starkt socialt kapital för att möta utmaningarna.

Denna studie är av värde för framtida socialentreprenörer då den bidrar till ökade kunskaper
kring socialt entreprenörskap vid etablering utomlands, hur man kan gå till väga, vilka
utmaningar man bör beakta samt vilka resurser som är viktiga att ha vid etablering utomlands.
Denna studie är också av värde i det att den visar hur metoden introspektion kan användas i
forskning inom företagsekonomi. Förhoppningsvis kan studien både inspirera och vägleda
framtida socialentreprenörer som vill etablera en verksamhet i Marocko.

Författare: Najat Abbas, examensarbete, Mastersprogrammet i Offentlig organisation, ledning
och företagsekonomi.
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1. Inledning
I detta avsnitt beskrivs socialt entreprenörskap och de utmaningar som uppkommer vid
etablering utomlands. Vidare presenteras problemformuleringen som mynnar ut i denna
studies frågeställningar och syfte. Sedan redogörs för studiens avgränsningar.

1.1. Problemdiskussion
Intresset för att kombinera företagande med att förbättra samhället och lösa samhällsproblem
har vuxit de senaste två decennierna (Di Domenico, 2010). Inom nutida forskning har socialt
entreprenörskap blivit allt mer populärt (Austin et al., 2006). Antalet publicerade
forskningsartiklar om socialt entreprenörskap har det senaste decenniet ökat (Moss et
al.,2011). Detta har dels sin grund i det stigande antalet ideella organisationer, dels av att
alltfler organisationer arbetar med samhällsproblem samtidigt som de är vinstdrivande (Austin
et al., 2006). Engagemanget för att kombinera näringsliv med socialt ansvarstagande har blivit
allt mer populärt (Di Domenico, 2010).

Det finns olika definitioner av socialt entreprenörskap i världen (Defourny och Nyssens,
2008). Socialentreprenörer har idéer som ger möjligheter och/eller tillhandahåller förändring
för människor, miljö eller djur och gör skillnad (Mair och Marti, 2006). De personer som
kallas för socialentreprenörer i denna studie är dels forskaren och Lahcen som driver samt
andra socialentreprenörer som jobbar med en ideell organisation vars syfte och mål är ett gott
ändamål vilket enligt Austin, Marquez och Reficco (2006) kan definieras som
socialentreprenörer. Socialentreprenörer i utvecklingsländer har oftast låg lön eller ingen lön
alls och/eller jobbar som volontär (Bornstein, 2004). I denna studie var samtliga studerade
socialentreprenörer till en början volontärer utan lön som sedan anställdes och fick ekonomisk
ersättning för sina projekt och deltog i Happier Childrens etableringsprocess i Marocko.

Socialt entreprenörskap är på flera områden mer komplext än annat entreprenörskap (Austin
et al., 2006). Detta eftersom både företagsmodeller, strukturer och organisering används
samtidigt som socialt ansvar tas (Desa, 2011). Att ta hänsyn till samhällsförändring och olika
sociala värden kräver arbetare med spetskunskap, engagemang, nya idéer och innovationer
(Desa, 2011).

Det har blivit enklare för entreprenörer att etablera en verksamhet utomlands (Johanson och
Vahlne, 1977). Detta eftersom länders ekonomi är allt mer sammanflätade och de politiska
och ekonomiska barriärerna reduceras (Andersson, 2004). Detta skiljer sig dock för
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socialentreprenörer (Bell, Moore och Al-shammari, 2008) som ofta stöter på utmaningar vid
etablering av en verksamhet till ett utvecklingsland (Desa, 2011). Beroende av vilken typ av
utmaningar det är påverkas etableringsprocessen i olika grad (Leonidou, 2004). Vissa
utmaningar vid etablering utomlands har sin grund i skillnader avseende lagar, regler och det
politiska systemet (O´Grady och Lane, 1996).

Skillnader mellan länders affärssed, språk och kultur kan utgöra hinder vid
etableringsprocessen, vilket definieras som ett psykiskt avstånd (Johanson och Vahlne, 1977).
Ju större det psykiska avståndet är desto större utmaningar och hinder kan entreprenörer möta
(Johanson och Vahlne, 1977). Johansons och Vahlnes Uppsalamodellen beskriver att
internationella entreprenörer i första hand söker sig till ”psykiskt nära” marknader för att
senare gå in på avlägsna marknader efter att ha ackumulerat tillräckliga kunskaper och
erfarenheter. Socialentreprenörer från västvärlden etablerar sig däremot ofta i
utvecklingsländer för att hjälpa utsatta grupper (Bell, Moore och Al-shammari, 2008).

Språk- och kulturskillnader begränsar kommunikationen och informationsflödet (Johansson
och Vahlne, 1977), vilket gör det svårt för socialentreprenörer att erhålla uppgifter om
marknaden, det vill säga kännedom om hur olika processer, förhandlingar, affärer och handel
sköts på bortamarknaden (Penrose, 1966).

Socialentreprenörer stöter ofta på utmaningar vid etablering av verksamheter i
utvecklingsländer där institutioner, förvaltningar och lokalbefolkning har andra regler, lagar,
tillvägagångssätt och normer (Desa, 2011). Det bristande förvaltningsstödet både på hemmaoch bortamarknaden är exempel på utmaningar (Desa, 2011). Socialentreprenörer söker ofta
förvaltningsstöd i form av verksamhetslegitimitet, finansiering, verksamhetslokal, rådgivning,
information och andra resurser (Aldrich och Fiol, 1994; Walmsley och Zald, 1973).

Det bristande förvaltningsstödet på bortamarknaden påträffas ofta av socialentreprenörer som
etablerar en verksamhet i ett utvecklingsland med annorlunda system (Desa, 2011). Det
handlar om utmaningar gällande operativa aspekter som transaktionskomplikationer,
betalningsfördröjningar, komplexa procedurer och det stora antalet dokument som
verksamheter måste hantera för att genomföra olika processer vid etablering utomlands
(Leonidou, 2004). Socialentreprenörer vars verksamheter arbetar med ändamål som saknar
politiskt stöd från landets förvaltningar kan möta mothugg och bli nekade förvaltningsstöd
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(Korosec och Berman, 2006). I vissa länder kan socialentreprenörer vars verksamhet saknar
politiskt stöd, bli utsatta för våld, sabotage, stölder och vandalisering av förvaltningar
(Martus, 2006). Utmaningar som de utländska förvaltningarna sätter upp är exempelvis
importkvoter och höga skatter (Leonidou, 2004).

Trots flertalet utmaningar som socialentreprenörer stöter på vid etableringsprocessen lyckas
de ofta få sina verksamheter och organisationer att överleva och uppnå sina verksamhetsmål
(Desa, 2011). Socialentreprenörer arbetar ofta internationellt på grund av deras sätt att arbeta
med nya idéer och tillgängliga resurser (Hitt, Ahlstrom, Dacin, Levrats och Svobodina, 2004).
Socialentreprenörer har ofta resurser i form av breda kontaktnät inom olika branscher och i
olika länder vilket i sin tur skapar broar mellan aktörer som annars inte hade samarbetat
(DiDomenico, Haugh och Tracey, 2010). Ju större nätverk entreprenörer har som resurs desto
större möjligheten har de att bli framgångsrika med sina verksamheter (Witt, 2004). Den
grundläggande källan till information och kunskap om den nya marknaden är
nätverksrelationer (Mitgwe, 2006). Etableringsprocessen utomlands kan genom
nätverksrelationer gå snabbare och bli mindre kostsam (Mitgwe, 2006).

Vikten av inblick och deltagande i relevanta och värdefulla nätverk är stor för att lyckas med
etablering utomlands (Johanson och Vahlne, 2009). Sociala nätverk och relationer är
värdefulla för entreprenörskapets etablering genom exempelvis tillgång till finansiärer och
socialt kapital (Smith och Lohrke, 2008) samt åtkomst till de resurser, kunskaper och
färdigheter som krävs för överlevnad och framgång i framtiden (Coviello och Munro, 1997).
Nätverkande underlättar för socialentreprenörer när de möts av utmaningar under
etableringsprocessen utomlands (Coviello och Munro, 1995). Entreprenörers nätverk blir en
resurs och en immateriell tillgång när den grundas på socialt kapital (Field, 2003). Det finns
olika definitioner av vad socialt kapital är men enligt Bourdieu och Wacquant (1992) är
socialt kapital att ta vara på olika resurser som tillfaller en individ eller en grupp genom ett
nätverk. Den välvilja som råder i sociala relationer, mobiliseras för att underlätta och hitta
lösningar på problem (Adler och Kwon, 2002).

1.2 Problemformulering
Baserat på artiklar som diskuterats i tidigare avsnitt framgår det att problemfenomenet är att
socialentreprenörer vid etableringsprocessen utomlands stöter på olika utmaningar (Desa,
2011). Begränsad kommunikation och informationsflöde (Johansson och Vahlne, 1977),
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begränsade marknadskunskaper om hur olika processer, förhandlingar, affärer sköts (Penrose,
1966), bristande förvaltningsstöd (Desa, 2011) i form av transaktionskomplikationer,
betalningsfördröjningar och komplexa procedurer (Leonidou, 2004) är några exempel på
utmaningar som socialentreprenörer stöter på vid etableringsprocessen (Desa, 2011). De olika
utmaningarna orsakas av en rad olika faktorer som exempelvis skillnader i språk och kultur
(Johansson och Vahlne, 1977) samt begränsade marknadskunskaper om lagar, regler och det
politiska systemet i det främmandelandet (O’Grady och Lane, 1996).

Tidigare forskning beskriver hur socialentreprenörer lyckas överleva och nå sina
verksamhetsmål trots att de stöter på olika utmaningar vid etableringsprocessen (Bornstein,
2004). Socialentreprenörer har förmågan att mobilisera och använda olika begränsade och
tillgängliga resurser (Baker och Melson, 2005) för att möta de utmaningar de ställs inför vid
etablering utomlands (Desa, 2011). Socialentreprenörer använder olika resurser vid etablering
utomlands, som exempelvis socialt kapital (Cope, Jack och B. Rose, 2007) och har ofta ett
brett internationellt kontaktnät (DiDomeinico, Haugh och Tracet, 2010).

Denna studie är tänkt att undersöka Desas (2011) påstådda problemfenomen vilket är att
socialentreprenörer stöter på utmaningar som försvårar etableringsprocessen utomlands.
Eftersom forskning om socialentreprenörers etableringsprocess är begränsad (Bruton,
Ahlstrom och Puky, 2009) avser denna studie att försöka bidra med mer forskning kring
socialentreprenörers etableringsprocess utomlands.

Denna studie strävar mot att bidra med ökade marknadskunskaper i ett specifikt land.
Marknadskunskaper är information om hur olika processer, förhandlingar och, affärer sköts
(Penrose, 1966), samt lagar, regler och det politiska systemet i en specifik marknad (O´Grady
och Lane, 1996). Genom att beskriva socialentreprenörers tidigare erfarenheter av etablering
av Happier Children i Marocko är det tänkt att kunna ge en informativ bild av hur processen
kan gå till, vilka utmaningar och faktorer som bör beaktas samt vilka resurser vid etablering
utomlands som är viktiga.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att analysera hur socialentreprenörers etableringsprocess kan gå till för
att sedan kunna identifiera de utmaningar som socialentreprenörer ställs inför vid etablering
utomlands samt vilka resurser som använts för att tackla de olika utmaningarna.
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1.4 Frågeställningar
•

Hur etablerar socialentreprenörer verksamheter utomlands?

•

Vilka faktorer är viktiga att beakta för socialentreprenörer vid etablering utomlands?

•

Vilka resurser kan användas för att tackla de utmaningar som socialentreprenörer
stöter på vid etablering utomlands?

1.5 Avgränsning
Forskningen kring socialentreprenörers etableringsprocess utomlands är begränsad vilket
Bruton, Ahlstrom och Puky (2009) menar att berodde på att socialentreprenörer är verksamma
i olika organisationsformer med olika ändamålsinriktningar. Denna studie är därmed
avgränsad till att analysera socialt entreprenörskap vid etablerings utomlands med hopp om
att kunna bidra till vidare forskning kring fenomenet.

Socialentreprenörers verksamhet etableras oftast i utvecklingsländer för att hjälpa utsatta
grupper (Bell, Moore och Al-shammari, 2008). Studien är avgränsad till socialentreprenörer
vars verksamheter/projekt har som mål att motverka ett särskilt samhällsproblem.
Samhällsproblemet är den stora populationen gatubarn i världen (UNICEF, 2017). Enligt
UNICEF finns det omkring 100 miljoner gatubarn i världen som tvingas växa upp under svåra
förhållanden och fattigdom. De är övergivna och föräldralösa barn som ofta utsatts för fysiskt
och verbalt våld, övergrepp och missbruk, som inte har kunnat gå i skolan, tvingats arbeta vid
tidig ålder, tigga och stjäla.

Denna studie är avgränsad till ett fall i ett specifikt land, Marocko. I Marocko finns det
ungefär 80.000 gatubarn som lever i fattiga och socialt utsatta förhållanden, som tidigt börjar
med droger och gör vad som krävs för att överleva på gatorna (Migrationsverket, 2013). Det
finns många barnhem och institutioner för övergivna och föräldralösa barn och ungdomar i
Marocko (Migrationsverket, 2013). Resurserna är dock begränsade då många organisationer
inte har råd att rekrytera specialister och/eller utbildad personal vilket påverkar standarden
och kvaliteten på barnhemmen (Migrationsverket, 2013). Fallet fokuserar på de studerade
socialentreprenörers etablering av Happier Children i Marocko.

Denna studie syftar till: att identifiera de utmaningar och faktorer som socialentreprenörer
ställs inför vid etablering av en verksamhet i Marocko. Därför är denna studie avgränsad till
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att enbart identifiera utmaningarna och analysera etableringsprocessen och inte en redan
etablerad verksamhet.

Studien är också begränsad till de resurser som socialentreprenörerna använde under
etableringsprocessen i Marocko. Denna studie är avgränsad till resurserna brett nätverk och
socialt kapital.

1.6 Definitionslista
Nedan beskrivs definitioner av vikt i denna studie.
Socialentreprenörer

Socialentreprenörer har idéer som ger möjligheter och/eller
tillhandahåller förändring för människor, miljö eller djur och
gör skillnad (Mair och Marti, 2006). De personer som kallas för
socialentreprenörer i denna studie är dels forskaren och Lahcen
som driver samt andra socialentreprenörer som jobbar med en
ideell organisation vars syfte och mål är ett gott ändamål vilket
enligt Austin, Marquez och Reficco (2006) kan definieras som
socialentreprenörer. Socialentreprenörer i utvecklingsländer har
oftast låg lön eller ingen lön alls och/eller jobbar som volontär
(Bornstein, 2004). I denna studie var samtliga studerade
socialentreprenörer till en början volontärer utan lön som sedan
anställdes och fick ekonomisk ersättning för sina projekt och
deltog i Happier Childrens etableringsprocess.

Psykiskt avstånd

Skillnader mellan länder med avseende på affärssed, språk och
kultur kan utgöra hinder för entreprenörer som etablerar sig
utomlands (Johanson och Vahlne, 1977).

Nätverk

En grupp av två eller fler ihopkopplade relationer mellan olika
aktörer, intressenter, företag, organisationer och individer
(Anderson, Håkansson och Johanson, 1994).

Socialt kapital

Det är att ta vara olika resurser som tillfaller en individ eller en
grupp genom ett nätverk (Bourdieu och Wacquant, 1992).
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1.7 Disposition
I kapitel 1 beskrivs socialt entreprenörskap vid etablering utomlands. Vidare presenteras
problemformuleringen som understryker problematiken med att socialentreprenörer ofta stöter
på utmaningar vid etablering utomlands. Problemformuleringen mynnar sedan ut i studiens
frågeställningar och syfte. Sedan redogörs för studiens avgränsningar.
I andra kapitlet beskrivs metoden och fallstudien som fokuserar på fallet där en ideell
organisation som drivs av socialentreprenörer etablerar en verksamhet i Marocko. Hur
introspektion och den kvalitativa forskningsstrategin använts redovisas. Studiens val av
respondenter, genomförande av datainsamling och analys, trovärdighet, metodkritik, källkritik
och forskningsetik tas även upp i kapitel 2.
I kapitel 3, presenteras fallstudiens objekt vilket är den svenska ideella organisationen
Happier Childrens socialentreprenörers verksamhets etablering i Marocko.
I teoriavsnittet, kapitel 4, presenteras en litteraturgenomgång och tidigare forskning kring
socialt entreprenörskap samt de väsentliga teoretiska referensramarna för denna studie. En
teoretisk syntes presenteras också med en egenmodell för hur de teoretiska referensramarna är
sammankopplade. De teoretiska referensramarna som används är Utmaningar vid etablering
utomlands och Resurser vid etablering utomlands.
I empirin, kapitel 5, redovisas respondenternas svar från de olika intervjuerna samt en
egenberättelse om forskarens tidigare erfarenhet av att starta barnhem i Marocko.
Redovisningen av empirin innehåller citat tagna från intervjuerna, dagboksanteckningar och
sammanfattande stycken om de olika delarna av intervjuerna. Empirin är indelad i olika teman
och kategorier.
I kapitel 6, analyseras studiens framtagna empiri. Analysavsnittet är indelat i samma
kategorier som i empirin. Dessa kategorier är Socialentreprenörers etableringsprocess
utomlands, Utmaningar vid etablering utomlands och Resurser vid etablering utomlands.

I kapitel 7, framförs slutsatserna som möter syftet och besvarar frågeställningarna: (1) Hur
etablerar socialentreprenörer verksamheter utomlands? (2) Vilka faktorer är viktiga att beakta
för socialentreprenörer vid etablering utomlands? (3) Vilka resurser kan användas för att
tackla de utmaningar som socialentreprenörer stöter på vid etablering utomlands? Studiens
syfte är att analysera hur socialentreprenörers etableringsprocess kan gå till för att sedan
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kunna identifiera de utmaningar som socialentreprenörer ställs inför vid etablering
utomlands samt vilka resurser som använts för att tackla de olika utmaningarna möts med
hjälp av den genomförda analysen.
I kapitel 8 ges förslag på framtida forskning om socialt entreprenörskap vid etablerings
utomlands.
I kapitel 9, redovisas alla källor med underkategorierna.
Kapitel 10 omfattar olika relevanta bilagor.
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2. Metod
I detta kapitel beskrivs metoden, fallstudie som fokuserar på fallet där en svensk ideell
organisation som drivs av socialentreprenörer etablerar en verksamhet i Marocko. Hur
introspektion och den kvalitativa forskningsstrategin använts redovisas. Studiens val av
respondenter, genomförande av datainsamling och analys, trovärdighet, metodkritik,
källkritik och forskningsetik tas även upp i detta kapitel.

2.1. Val av metod
Denna studie baseras på människors erfarenheter och upplevelser då syftet med denna studie
är att identifiera de utmaningar och faktorer som socialentreprenörer bör beakta vid etablering
av en verksamhet utomlands. Därmed har en hermeneutiskansats som vetenskapligt synsätt
valts i denna studie. För att svara på studiens syfte har socialentreprenörers upplevda
utmaningar vid etablering utomlands beskrivits. Detta hade gjorts genom att det specifika
fallet där den svenska ideella organisationen Happier Childrens socialentreprenörers
etableringsprocess av en verksamhet i Marocko undersökts. Metoden introspektion och den
kvalitativa forskningsstrategin användes för insamlandet av det empiriska materialet. Valet av
dessa metoder motiveras under rubrikerna ”2.1.1 Fallstudie” och ”2.1.2 Introspektion”.
Studien utgår från ett induktivt angreppssätt där det empiriska materialet använts till att
analysera mönster och dra slutsatser utifrån analyserna (Johannessen och Tufte, 2003 och
Thurén, 2003). Det induktiva angreppssättet grundar sig i att utifrån empiriska material dra
slutsatser (Befring, 1994). Denna studies forskningsprocess började med att studera ett fall
och samla in data om socialt entreprenörskap vid etablering utomlands. Sedan studerades flera
olika teorier och redan befintlig forskning om socialt entreprenörskap och etablering
utomlands som sedan antingen förkastades eller accepterades. De valda teoretiska
referensramarna utmanades av det empiriska materialet i analysen. Detta tillvägagångssätt
stöds av Depoy och Gitlin (1999). Det induktiva angreppssättet i denna studie har använts
genom att de teoretiska referensramarna Utmaningar vid etablerings utomlands och Resurser
vid etablerings utomlands successivt vuxit fram och analyserats utifrån socialentreprenörernas
och forskaren egna berättelse om utmaningar vid etablering av verksamheten Happier
Children i Marocko. Denna studie har strukturerats och kategoriserats utifrån delar av
socialentreprenörernas etableringsprocess vilka var, utmaningar vid etablerings utomlands
och resurser vid etablerings utomlands. Empirin och analysavsnitten i denna uppsats har även
strukturerats utifrån de valda kategorierna.
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Nedan illustreras i en figur hur det induktiva angreppssättet använts i denna studie. Figuren är
inspirerad av Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s.229) figur om egen bearbetning.

Teoribidrag
Observation

Verklighet
•Socialentrepreörers
etablering av
verksamheten Happier
Children i Marocko.

•Observationer över hur
socialentreprenörernas
verksamhet etablerats
utomlands, vilka utmaningar
de stött på och vilka
resurser som hade använts.

•Utifrån fallstudiens
empiriska material hitta
teoribidrag. De teoretiska
referesnramarna från
tidigare forskning
Utmaningar vid etablering
utomlands och Resurser vid
etablering utomlands.

2.1.1 Fallstudie
Enligt Enligt Gummesson (2004) är en fallstudie ett verkligt fall inom ett komplext område
som i en ny forskning används som empiri. Enligt Backman (2008) kan en fallstudie användas
när det är svårt att förstå olika händelser och beskriva dem utan en fallstudie. Denna studie har
använt fallstudie som metod eftersom det skulle vara svårt att beskriva socialentreprenörers
etableringsprocess i Marocko utan en fallstudie där observationer och samtal genererat empiri.
En fallstudie som metod kan generera ny teori (Gummesson, 2004) och djupare förståelse för
nya områden (Eisenhardt, 1989) som exempelvis ett specifikt fall i ett specifikt land.

Fallet fokuserar på den ideella organisation Happier Children och dess socialentreprenörers
etableringsprocess i Marocko. För att kunna göra en fallstudie måste det finnas bra tillgång till
information (Gummesson, 2004) vilket ledde till att just socialentreprenörerna som etablerade
Happier Children valdes som studieobjekt då det var forskare tillsammans med de andra
socialentreprenörerna som etablerade verksamheten i Marocko. Det var därmed ett
bekvämlighetsurval, då det var enklare att få tillgång till olika dokument samt samarbete kring
datainsamlingen för denna studie. Hade ett annat fall med ett annat studieobjekt valts hade det
kunnat vara svårare med den empiriska insamlingen (Gummesson, 2004).

Valet av att göra en fallstudie motiveras av Gummesson (2004, s. 116) som menar att ibland
är det fallen som väljer forskaren och inte tvärtom. Happier Childrens etableringsprocess gav
idéen för denna studie då etableringen var periodvis svår på grund av de olika utmaningar som
de involverade socialentreprenörerna stötte på.
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Fallstudiens studieobjekt är den svenska ideella organisationen Happier Children vars syfte är
att hjälpa föräldralösa och utsatta barn i olika länder men främst i Marocko (Happier Children,
2017). Idag driver Happier Children barnhem i Agadir, Marocko i samarbete med kommunen
samt arrangerar olika volontärprojekt med andra barnhem i andra länder. Mer information om
fallstudiens studieobjekt Happier Children finns i kapitel 3.

2.1.2 Introspektion
Fokus och avsikten med denna studie har formulerats utifrån forskarens egna och vänners/
kollegors tidigare erfarenheter av socialt entreprenörskap och etablering av en verksamhet
utomlands. I denna studie valdes metoden introspektion eftersom den tillåter forskaren att
använda dennes egna erfarenheter (Frostling-Henningsson, 2000) och förförståelse för det
studerade fenomenet (Levy, 1996). En förförståelse handlar om att forskaren har kunskap,
inblick och erfarenhet av det studerade fenomenet (Gummesson, 2000). I denna studie
används forskarens tidigare erfarenheter och förförståelse för socialentreprenörskap, en
verksamhets etableringsprocess utomlands, de upplevda utmaningarna och de använda
resurserna.

Definitionen av introspektion är själviakttagelse och medvetenhet om ens egna känslor och
uppfattning om fenomenet (Brown, 1991). Det finns olika typer av introspektion, men i denna
studie har introspektionstyperna forskarens introspektion och guidad introspektion valts.
Dessa två typer av introspektion innebär “forskarens” och “andras upplevelser” (FrostlingHenningsson, 2000). Hur de två typerna av introspektion använts presenteras i nästa avsnitt
under rubriken ”2.2.1 Introspektion”.

2.2 Datainsamling
Att använda olika datainsamlingsmetoder i en fallstudie kallas för triangulering och förstärker
validiteten (Eisenhardt, 1989). Empirisk primärdata inhämtades genom triangulering det vill
säga de olika datainsamlingsmetoderna introspektion, deltagande observationer,
observationer, dokumentation och intervjuer jämfördes för att få en bättre uppfattning av det
studerade fallet. Eisenhardt (1989) menar att genom att jämföra de olika data som forskaren
fått minskar risken för att verkligen blir skönmålad. Intervjuerna gjordes för att komplettera
insamlad data från fallstudien.
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Empirisk data genereras genom antingen en kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi
(Lawrence, 2014). Den valda forskningsstrategin för denna fallstudie är den kvalitativa
metoden som ofta används när ett fenomen ska studeras mer på djupet (Patton, 1990). Valet
av en kvalitativ metod för denna studie gjordes då den passar bättre än en kvantitativ metod
vid denna fallstudie (Ahrne och Svensson, 2011) där forskaren strävar efter en mer
djupgående förståelse (Sverke, 2004) och där fenomenet är komplext (Gummesson, 2004).

2.2.1 Introspektion
I denna studie har den första typen av introspektion ”forskaren introspektion” använts genom
forskarens observationer, forskarens egen berättelse med egen röst samt dagboksanteckningar
som datainsamlingsmetod. Forskarens involvering och personliga erfarenhet av ett fenomen
kan användas under processen av insamling och analysering av det empiriska materialet
(Gummesson, 2000). Enligt Holbrook (1995) är introspektion den bästa metoden för
observationer. Observationerna beskrivs i empirin under rubriken ”min egen berättelse” där
forskaren redogör för hur de studerade socialentreprenörernas etablering av Happier Children
upplevts. Genom att använda introspektion som metod i denna studie tillåts forskarens egen
röst höras och synas i empiri och analys (Frostling-Heningsson, 2000). Introspektion är en
metod baserad på självbiografi (Holbrook, 1995) där forskaren själv redogör för hur de
upplevt det studerade fenomenet (Frostling-Heningsson, 2000).

Browns (2002) uppdelning av introspektiva studier har antagits i denna studie eftersom
introspektion genomfördes samtidigt som flera datainsamlingsmetoder användes. Detta kallas
för syntetiska studier där tanken med att använda introspektion och andra metoder för samma
studie är att forskaren skall kunna ha andra etablerade metoder att luta sig mot (Brown, 2012).
Den andra typen av introspektion ”guidad introspektion” används i denna studie genom
intervjuer med kollegor, vänner och familjevänner som datainsamlingsmetod. Guidad
introspektion används som komplettering av den empiriska data som framkommit av
forskarens egna observationer av socialentreprenörers etableringsprocess av Happier Children
i Marocko. Att intervjua de andra socialentreprenörerna gav en möjlighet till att få primärdata
om andras uppfattning och erfarenheter av Happier Childrens etablering utomlands.
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2.2.2 Deltagande observationer
I denna studie har datainsamlingen genomförts samtidigt som forskaren själv varit delaktig i
studieobjektet Happier Childrens etableringsprocess. Detta kallas för deltagande observation
och innebär både närhet och distans (Devault och Devault, 2002). Forskaren kan genom sin
närvaro delta i vad som observeras och samtidigt observera genom distans (Devault och
Devault, 2002). Deltagande observation är ofta grunden i ett fältarbete (Devault och Devault,
2002). Enligt Bernard (1995) är det viktigt att vara tydlig med när forskaren genomfört en
observation och när forskaren varit deltagande i etableringsprocessen. I denna studie redogörs
tydligt för forskarens deltagande i både forskningsprocessen och socialentreprenörernas
etableringsprocess av Happier Children i Marocko.

Forskarens deltagande observationer genomfördes genom att forskaren var aktiv och deltog i
Happier Childrens etablering. Forskaren deltog i alla förberedande moment av Happier
Childrens etableringsprocess och hade en ledande roll som grundare samt ansvarade för
socialentreprenörernas projekt. Det förberedande arbetet genomfördes till en början i
Stockholm. Det omfattade planering, administration, insamling av finansiella medel,
insamling av material, marknadsföring för att locka sponsorer och givare, framtagandet av
rutiner samt beslutsfattande kring rekrytering av socialentreprenörer, lokalanställda och
volontärer. Sedan fortsatte det förberedande arbetet i Marocko i form av nätverkande,
förvaltningskontakt och lokalplanering parallellt med det förberedande arbetet i Stockholm.
Observationerna fortsatte sedan under etableringsprocessen i Marocko där forskaren hade en
ledarroll. Som ledare var forskaren ett stöd vid socialentreprenörernas genomförande av sina
program i Marocko, samt stöd för anställda och barnen som bodde på barnhemmet. De
deltagande observationerna genomfördes under åren 2013 – 2014, perioden då Happier
Childrens etableringsprocess pågick. Efter sommaren 2014 fortsatte forskaren att vara aktiv i
drivandet av verksamheten och arbetar i dag som projektansvarig för organisationen Happier
Children.

De socialentreprenörer som valdes ut som respondenter var också delaktiga i Happier
Childrens etableringsprocess. De anslöt sig till organisationen Happier Children och
etableringsprocessen under olika tidsperioder. Detta beskrivs mer under rubriken ”2.3 Val av
respondenter”.
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2.2.3 Observationer
I denna studie var forskaren observatör under forskningsprocessen och samtidigt deltagande
observatör i Happier Childrens etableringsprocess. Forskarens roll under forskningsprocessen
pendlade mellan att vara deltagande observatör och observatör. Att forskare hoppar mellan
olika grader av vad Devault och Devault (2002) kallade närhet respektive distans tillåts av
Junker (1960) som menar att pendlingen beror helt på sammanhanget.

Forskarens observationer av socialentreprenörernas etablering av Happier Children gjordes
vid flera tillfällen där tidsperiodernas längd varierade. Merparten av det empiriska materialet
samlades in i en fallstudie i både Stockholm och Agadir i Marocko mellan åren 2013 – 2018.
Under den tidsperioden pågick socialentreprenörernas etablering av Happier Children genom
uppstarten av ett barnhem i Marocko.

Observationer av socialentreprenörernas förberedande arbete gjordes till en början i
Stockholm. Forskaren observerade hur socialentreprenörerna genomförde det
förberedandearbetet som omfattade planering, administration, insamling av finansiella medel,
insamling av material och framtagandet av rutiner. Sedan observerade forskaren hur
socialentreprenörerna genomförde det förberedande arbetet i Marocko i form av nätverkande,
förvaltningskontakt och lokalplanering parallellt med det förberedande arbetet i Stockholm.
Forskarens observationer fortsatte sedan under etableringsprocessen i Marocko där
socialentreprenörernas utmaningar och hanteringen av dessa observerades. Under
forskningsprocessen fokuserades observationerna på hur hela etableringsprocessen gick till,
vilka utmaningar socialentreprenörerna stötte på samt vilka resurser som användes för att
möta dessa utmaningar.

Forskaren observerade olika samtal kring processen som kollegorna hade med varandra och
med forskaren, utan att det var en intervju. De olika observationer som genomfördes
dokumenterades i form av dagboksskrivande. Fallstudiens observationer och
dagboksanteckningar gjordes mellan åren 2013 - 2014 till en början i Stockholm, Sverige
sedan i Agadir, Marocko. Intervjuerna gjordes vid olika tillfällen mellan åren 2015 - 2018.
Dokumentationen av observationerna beskrivs under nästa rubrik ”2.2.4.
Dagboksanteckningar”.
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2.2.4 Dagboksanteckningar
Dagboksanteckningar är en teknik som möjliggör användandet av introspektion där forskaren
själv dokumenterar upplevelser kring det studerade fenomenet (Frostling-Henningsson, 2017).
I denna studie används dagboksskrivande som dokumentation av de olika observationer som
genomfördes. Introspektion tillåter att anteckningar tas vid upplevelser som pågått under
längre perioder, under flera månader eller flera år (Frostling-Henningsson, 2017).
Observationerna från socialentreprenörers etableringsprocess av Happier Childrens i denna
studie dokumenterades mellan åren 2013 - 2014. Vissa perioder dokumenterades olika
observationer varje dag andra perioder dokumenterades observationerna och forskarens egna
tankar och känslor mer sällan. Variationen i hur ofta dokumentationen skedde berodde helt på
hur aktiv socialentreprenörers etableringsprocess var. Ibland var socialentreprenörernas arbete
vid etableringsprocessen mer intensivt och pågick varje dag, andra tillfällen var arbetet mer
sporadiskt.

Dagboksanteckningar inom introspektion ska vara subjektiva och utgå ifrån forskarens egna,
personliga upplevda erfarenheter och bygga på berättelser av forskarens egna berättelse
(Holbrooks, 1995). Introspektion ger plats för forskarens egna upplevda känslor, tankar och
självreflektioner som empiri (Grould, 2012). I denna studie beskrivs forskarens egna
upplevelser, känslor och syn på de studerade socialentreprenörernas etableringsprocess av
Happier Children i empiriavsnittet under rubriken ”5.1 Egenberättelse om Happier Childrens
resa” i kapitel 5 Empiri.

2.2.5 Intervjuer
I en kvalitativ metod används oftast intervjuer som verktyg för datainsamling (Ahrne och
Svensson 2011). Den kvalitativa metoden möjliggör att respondenten svarar på fler frågor
samtidigt som en beskrivning av det efterfrågade händelseförloppet ges (Eriksson-Zetterquist
och Ahrne, 2015). I denna studies kvalitativa metod genomfördes 15 intervjuer. Valet av de
15 respondenter motiveras under rubriken ”2.3 Val av respondent”.

2.2.5.1 Utformning av intervjufrågorna
Intervjuerna i denna studie var semistrukturerade där intervjufrågorna var knutna till olika
teman och kategorier beroende på vem respondenten var och deras kunskap och erfarenhet
(Ahrne och Svensson, 2015). I semistrukturerade intervjuer följer intervjuaren en
intervjuguide och tillåts ställa följdfrågor på respondentens svar (Ahrne och Svensson 2015).
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Antalet frågor i varje intervju varierade. Majoriteten av frågorna hade icke-fasta
svarsalternativ, detta med syfte att ge utrymme och möjlighet för respondenten att ge öppna,
djupare och egna svar (Kihlström, 2007).

Alla frågor utformades utifrån studiens syfte och inspirerades av det som framgick i de
deltagande observationerna för att få en djupare förståelse och besvara studiens
frågeställningar. En del frågor var exempelvis kopplade till Socialt entreprenörskap och
etablering utomlands för att beskriva socialentreprenörers etableringsprocessutomlands för att
därefter analysera och få svar på studiens första frågeställning Hur etablerar
socialentreprenörer verksamheter utomlands?

En annan del av frågorna var utformade utifrån Utmaningar vid etablering utomlands som
forskaren själv stötte på vid etablering utomlands. Detta i syfte att identifiera utmaningar och
sedan utmana de teoretiska referensramarna vilket besvarar studiens andra frågeställning
Vilka faktorer är viktiga att beakta för socialentreprenörer vid etablering utomlands?

Andra frågor utformades för att få en förståelse för Resurser vid etablerings utomlands och
hur olika resurser användes i bemötandet och hanteringen av de olika utmaningar
socialentreprenörerna ställdes inför vilket kunde besvara tredje forskningsfrågan Vilka
resurser kan användas för att tackla de utmaningar som socialentreprenörer stöter på vid
etablering utomlands?

2.2.5.2 Genomförandet av intervjuer
Det förberedande arbetet inför insamlingen av data genom intervjuer bestod av läsning av
tidigare forskning och vetenskapliga artiklar kring det valda ämnet för att få en övergripande
bild. Flera teorier och tidigare forskning hade studerats och ett antal av dessa hade sedan valts
ut för användning till denna studie. Utifrån forskarens deltagande observationer har
intervjufrågorna formulerats. Innan de slutgiltiga frågeformulären för de olika intervjuerna
fastställdes genomfördes en pilotundersökning där tio slumpmässigt utvalda studenter på
Södertörns högskola samt fem vänner gav synpunkter på intervjufrågornas formulering i
intervjuguiden. Sedan har de olika synpunkterna och ändringsförslagen bidragit till
utformningen av de slutgiltiga frågeformulären för de olika intervjuerna.
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Efter utformningen av intervjuerna kontaktades respektive respondent med kunskap och
erfarenhet kring ämnet med förfrågan om en intervju och tillåtelse om att få använda
materialet i forskningssyfte och publicering. De flesta av respondenterna ville först läsa
igenom intervjufrågorna för att granska och kontrollera att frågorna inte avslöjade
sekretessbelagd information om exempelvis barnens identiteter eller liknande. Frågorna till
intervjun mejlades sedan till respektive respondent. Därefter bokades tider med respektive
respondent för en intervju som sedan genomfördes.

Genomförandet av intervjuerna varierade beroende på vem respondenten var. Vissa av
intervjuer genomfördes per telefon. Intervjuerna med Laila, Nadja och Jenny genomfördes per
telefon då de antingen inte hade möjlighet att träffas eller bodde i ett annat land eller stad.
Platserna för intervjuerna varierade också, vissa genomfördes på caféer andra genomfördes
hemma hos forskaren eller hos respondenten. Eftersom att forskaren kände alla de
respondenter som var socialentreprenörer och engagerade i Happier Children, var samtalen
mellan forskaren och respondenterna mer avslappnat. Forskaren pratade om privata ämnen
orelaterat till intervjufrågorna både före och efter intervjuerna med de respondenter forskaren
kände sedan tidigare. Under intervjuerna med respondenterna Abdou Ziat (BuisnessSweden),
Youssef Sayfeddine (Marockanska ambassaden) och Laila Jamal (Marockanska
handelsmyndigheten) var forskaren mer saklig och pratade inte om annat orelaterat till
intervjufrågorna. Samtidigt var det viktigt för forskaren att respondenten kände sig trygg och
bekväm med att svara på forskarens intervjufrågor. Vissa intervjuer gjordes vid flera tillfällen
under forskningsprocessen då forskaren behövde komplettera med fler frågor.

Alla intervjuer med respondenterna spelades in för att säkerställa att information inte
missades. Både respondenterna Rosangela och Jenny kompletterade med svar på
intervjufrågorna via mejl efter intervjun. Detta underlättar vid analysen av respondenternas
svar. Efter genomförd intervju sammanställdes transkriberat material och skickades till
respondenterna för att de skulle få en möjlighet att kontrollera så att forskaren inte misstolkat
deras svar. Att transkribera intervjuer är tidskrävande men var hjälpsamt vid bearbetning av
empiri.

2.3 Val av respondenter
Denna studies val av respondenter gjordes strategiskt och baserades på personer som främst
var engagerade i Happier Childrens etableringsprocess men även andra som förmodades
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besitta relevant information, kunskap och erfarenhet av socialentreprenörers
etableringsprocess av en verksamhet utomlands. Det var totalt 54 individer som på något sätt
var involverade och bidrog till Happier Childrens etablering i Marocko. Dessa individer hade
alla olika roller och deras bidrag till etableringsprocessen varierade. De delaktiga har delats in
i tre kategorier: 1) Omvärlden, 2) Happier Childrens ledning och 3) Happier Childrens
socialentreprenörer som inte ingick i ledningen.

Den första kategorin omvärlden omfattar 27 individer som bidrog med tips, råd, mentorskap,
vägledning, nätverk och värdefull information kring etableringsprocessen. Personerna var
tjänstemän från marockanska myndigheter, Lahcen nätverks (Lahcens barndomsvänner,
kompisar, bekanta och kompisars kompisar) och forskarens egna nätverk. Kategorin Happier
Childrens ledning består av 8 individer med olika arbetserfarenhet. Tre av
ledningsmedlemmarna är marockaner och bor i Marocko medan övriga fem är svenskar och
bodde i Marocko i olika perioder under etableringsprocessen. Den tredje kategorin Happier
Childrens socialentreprenörer består av 17 individer som anmälde sitt intresse till Happier
Children om att delta i etableringen och uppstarten av ett barnhem i Marocko utan att ingå i
ledningen. I denna studie skiljer sig Happier Childrens socialentreprenörer från Happier
Childrens volontärer. De personer som kallas för socialentreprenörer i denna studie är dels
forskaren och Lahcen som driver samt andra socialentreprenörer som jobbar med en ideell
organisation vars syfte och mål är ett gott ändamål, vilket enligt Austin, Marquez och Reficco
(2006) kan definieras som socialentreprenörer. Socialentreprenörer i utvecklingsländer har
ofta låg lön eller ingen lön alls och/eller jobbar som volontär (Bornstein, 2004). I denna studie
var alla de studerade socialentreprenörerna till en början volontärer utan lön som sedan
anställdes och fick ekonomisk ersättning för sina projekt och deltog i Happier Childrens
etableringsprocess. Dessa individer hade alla sina egna idéer på hur deras tidigare erfarenheter
och intressen kunde användas till nytta genom ett eget projekt som sedan mynnade ut i egna
programansvar. Samtliga projekt och program var viktiga klossar i byggandet och
etableringen av verksamheten i Marocko. Ett exempel på hur socialentreprenörerna använde
sina erfarenheter och skapade sina egna projekt och program är Rosangela vars eget
tandhälsoprojekt mynnade ut i Happier Childrens hälsoprogram. Rosangela är tandläkare och
använde sin expertis i tandhälsa för att skapa ett projekt som skulle förbättra barnens
tandhälsa och motverka att barn får tandproblem i framtiden.
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Av de 54 individer som bidrog till Happier Childrens etablering valdes 12 personer till
respondenter. Dessutom valdes 3 personer som förmodades ha kunskaper om
etableringsprocesser i Marocko till respondenter. Nedan visas ett diagram som illustrerar valet
av respondenter till denna studie i förhållande till det totala antalet individer som varit
delaktiga i Happier Childrens etableringsprocess.

Antal personer

Val av respondeneter
30
25
20
15
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5
0
Omvärlden (tjänstemän i Happier Childrens ledning
Happier Childrens
myndigheter, Lahcens
Socialentreprenörer
kompisar, Lahcens
kompisars kompisar)
nycklar i process.
De personer som valdes att ingå i denna studie
Totalt antal

Bortvalda

Ingick i studien

Det totala antalet för personer under kategorin omvärlden var 27 stycken och av dessa valdes
2 individer till respondenter i denna studie. Dessa personer var Laila Jamal,
administrationsansvarig för handelsfrågor i den marockanska handelsmyndigheten i Marocko
och Youssef Sayfeddine, andre ambassadsekreterare i den marockanska ambassaden i
Stockholm. Dessa två valdes eftersom de var viktiga nyckelpersonen som gav information och
vägledning under hela etableringsprocessen från början till avslut. Dessa två personer arbetar
fortfarande i samma tjänst och kan därmed fortfarande representera deras myndighet officiellt.

Av de 8 personer som ingick i Happiers Childrens ledning valde forskaren ut 4 individer som
respondenter till denna studie. Forskaren själv ingick även i Happier Childrens ledning men
ingick inte i studien som intervjurespondent utan beskrev sin egna berättelse i empirin. Dessa
4 individer var 1) Lahcen Abbas, Happier Childrens verkställande direktör, 2) Sanna, Happier
Childrens platsansvarig och samordnare, 3) Maria, Administratör och 4) Essadiaa, Resursoch måltidsansvarig. Inför valet av respondenter gick forskaren tillbaka till sina
dagboksanteckningar samt tidigare anställningsavtal för att undersöka när och hur länge
personerna hade arbetat under Happier Childrens etableringsprocess utomlands.
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De personer som forskaren sedan valde var de som varit delaktiga i Happier Childrens
etablering redan från början, med undantag för Sanna som anslöt till processen några månader
senare. De som valdes hade varit med i alla de olika momenten i processen, från det
förberedande arbetet, administrativa arbetet, planeringen, personalrekrytering till
genomförandet. Dessa 4 individer hade även möjlighet att delta i studien.

Av Happier Childrens 17 socialentreprenörer valde forskaren 7 personer som respondenter i
denna studie. Inför detta val gick forskaren tillbaka till sina dagboksanteckningar samt
tidigare anställningsavtal för att undersöka hur länge personerna hade arbetat med sina egna
projekt under etableringen av Happier Children i Marocko. I dagboksanteckningarna framkom
det att vissa av socialentreprenörerna haft projekt eller program som inte varade längre än tre
veckor och inte längre fanns, och de valdes därmed bort av forskaren. De 7 individer som
deltog i studien valdes dels på grund av tillgänglighet och möjlighet att delta i studien, dels för
att de varit delaktiga i processen längst tid och att deras program fortfarande är aktiva i dagens
verksamhet. De 7 valda socialentreprenörerna var 1) Josef, ansvarade för matematik och
datakunskap, 2) Jenny, ansvarade för utbildning, 3) Tove, ansvarade för idrott, 4) Rosangela,
ansvarade för hälsa, 5) Nadja, ansvarade för estetiska ämnen, 6) Nona, ansvarade för
barnomsorg och 7) Zahra, ansvarade för innovation och idéutveckling.

Utöver de personer som varit delaktiga i Happier Children etableringsprocess valde forskaren
även 2 personer som respondenter på grund av deras expertis kring den marockanska
marknaden och etableringsprocesser allmänt. Dessa var Abdou Ziat, från Business Sweden i
Casablanca och Slimane, professor i internationellt företagande i Ibn Zohr, universitet i
Agadir.
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I tabellen nedan illustreras antalet respondenter, namn, befattning, organisation samt
tidslängd, datum och plats för genomförandet av intervjuerna. Mer information om
respondenterna finns i bilaga 2.

#

Respondent

Arbetsbefattning

Organisation /
Förvaltning

Datum

Plats

1 Abdou

Projektansvarig för svenskhandel i
Marocko

BuisnessSweden,
Casablanca.

10-12-2015 Casablanca,
Marocko

1h33min

2 Youssef

Andre ambassadsekreterare

Marockanska
ambassaden

29-3-2017

Stockholm

20 min

3 Laila

Administrationsansvarig för
handelsfrågor

Marockanska
handelsmyndigheten

26-3-2017
18-05-01

Telefonintervju

30min
44min

4 Slimane

Proffesor i internationell
företagsekonomi

Ibn Zohr, Univercité
d´Agadir.

28-3-2017
24-4-2018

Agadir,
Marocko

55min
33min

5 Lahcen

Verkställande direktör

Happier Children

3-1-2017
Stockholm
28-07-2017
13-02-2018

1h20min
40min
59min

6 Sanna

Platsansvarig / samordnare

Happier Children

19-1-2017

Stockholm

42min

7 Maria

Administratör

Happier Children

19-1-2017

Marocko

27 min

8 Essadiaa

Resurs- och måltidsansvarig

Happier Children

3-1-2017

Marocko

18 min

9 Josef

Ansvarig för matematik och
datakunskap.

Happier Children

19-1-2017

Stockholm

1h47min

10 Jenny

Programansvarig för utbildning

Happier Children

8-4-2017

Telefonintervju

1h14min

11 Tove

Programansvarig för idrott

Happier Children

8-4-2017

Stockholm

20min

12 Rosangela

Programansvarig för hälsa

Happier Children

8-4-2017

Stockholm

1h58min

13 Nadja

Programansvarig för estetiska
ämnen

Happier Children

3-1-2017

Telefonintervju

39min

14 Nona

Programansvarig för barnomsorg

Happier Children

8-4-2017

Stockholm

1h6min

15 Zahra

Programansvarig för innovation och Happier Children
idéutveckling

1-5-2017
Stockholm
13-02-2018

Tid

40min
13min
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2.4 Bortfall
Det totala antalet individer under kategorin omvärlden var 27 stycken och av dessa valdes 24
bort som därmed inte ingick i denna studie. Dessa personer valdes bort eftersom de
exempelvis inte arbetar på samma arbetsplats i förvaltningarna i Marocko. Av Lahcens
kontakter valdes en del bort på grund av att den personliga kopplingen inte fanns längre samt
att Happier Childrens organisationsledning valt att koppla bort sig ifrån vissa individer på
grund av exempelvis korruptionsskandaler och dylikt.

Av de 8 personer som utgör Happiers Childrens ledningsmedlemmar ingick inte 4 personer i
denna studie. Dessa personer valdes bort för att de antingen inte hade tid att medverka i en
intervju, för att de enbart satt i ledningen under en kortare period eller för att de inte var lika
aktiva i själva etableringsprocessen utan ansvarade mer för andra aktiviteter i organisationen.

Det totala antalet av Happier Childrens socialentreprenörer var 17 personer. Av dessa 17
personer valdes 9 bort. De bortvalda personerna ingick inte i studien på grund av att de enbart
deltog i etableringsprocessen under en kortare period – under 3 veckor – eller att de kom in i
organisationen när etableringsprocessen nästan var klar eller att de inte hade tid att medverka.

2.5 Analys av data
Analysprocessen i denna uppsats utgår ifrån Miles och Hubermans (1994) tre sätt att
analysera kvalitativ data. Dessa tre steg är datareduktion, datadisplay samt att dra slutsatser
från de två tidigare stegen (Miles och Huberman, 1994). Det första steget i analysprocessen i
denna studie var att sortera och organisera den data som tagits fram utifrån de tre kategorier
som hela uppsatsen är strukturerad utifrån. Därefter kunde forskaren enligt Miles och
Huberman (1994) ledas i analysen och slutsatsen.

Nästa steg i analysprocessen är datareduktion (within-case analysis) där data från de
empiriska studierna jämförs med den teoretiska referensramen (Miles och Huberman,1994). I
denna studie jämfördes det empiriska materialet från observationerna, de deltagande
observationerna och Happier Childrens socialentreprenörers och övriga respondenters
intervjusvar med de teoretiska referensramarna Utmaningar vid etablering utomlands och
Resurser vid etablering utomlands. Sista steget i analysen är Datadisplay (cross-case analysis)
där data från datareduktion sammanfattas (Miles och Huberman,1994). I denna studie
sammanfattades först det empiriska materialet och jämförelsen med den teoretiska
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referensramen för att sedan reflektera över informationen från datareduktion och datadisplay
samt kunna upptäcka om mönster träder fram. Därefter bearbetades materialet, och analyser
och slutsatser kunde dras.

Analysprocessen för den empiriska data som tagits fram genom introspektion i denna studie
liknar den analysprocess som användes för den kvalitativa metoden. Analys och tolkning av
introspektion påminner om hur kvalitativa data analyseras (Frostling-Henningsson, 2017).
Analys av introspektionsdata började med att forskaren i denna studie sorterade och
organiserade data från dagboksanteckningarna i den kronologiska ordning som
etableringsprocessen gick till. Därefter jämfördes introspektions data som framkommit med
den kvalitativa data som hämtats genom intervjuer. Att jämföra primär data som insamlats
genom de olika insamlingsmetoderna med varandra förstärker tillförlitligheten i studien
(Eisenhardt, 1989).

I analysen av introspektion används ofta en hermeneutisk tolkningsprocess, där olika delar
från enskilda data skapar delar som går att inkludera till ett mer övergripande tema (Shankar,
2000). Analyskapitlet är uppdelat utifrån tre kategorier: Socialt entreprenörskap vid
etablering utomlands, utmaningar vid etablering utomlands och resurser vid etablering
utomlands. Under de olika kategorierna så flätas det empiriska materialet utifrån
dagboksanteckningarna, intervjuerna och forskarens egen berättelse med den teoretiska
referensramen.

2.6.Reliabilitet och Validitet
Reliabiliteten i denna studie kan diskuteras. Reliabilitet innebär att om studien upprepas av en
oberoende part under samma förutsättningar ska den studien få samma resultat (DePoy och
Gitlin 1999). Det är svårt att bedöma om en oberoende part som genomför samma studie
skulle nå samma resultat eftersom det skulle vara svårt att genomföra den under samma
förutsättningar. Förutsättningarna för denna studie var att forskare använde sina egna tidigare
erfarenheter genom introspektion, vilket skulle vara svårt för en oberoende part. Den använda
forskningsmetoden i denna studie är dels introspektion vilket skiljer sig från andra metoder på
så sätt att den inte skiljer på rollen mellan forskaren och självbiografins berättare (FrostlingHenningsson, 2000). Däremot skulle en oberoende part kunna nå samma resultat genom
observationer från fallstudien samt den kvalitativa undersökningen då den kan genomföras av
en oberoende part och generera samma resultat. För ökad reliabilitet vid insamlandet av den
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kvalitativa datan ska begreppen som används vara tydliga (Descome, 2009). I denna studie
formulerades intervjufrågorna tydligt och testades i en pilotundersökning för att testa andras
förståelse och definition av de olika begrepp som används i intervjufrågorna.

Validitet innebär studiens tillförlitlighet, med andra ord i vilken utsträckning fallstudiens
resultat är riktigt, giltigt och överensstämmer med den verklighet som studerats (Depoy och
Gitlin, 1999). För att öka validiteten i denna studie där introspektion som metod användes var
det viktigt att tydliggöra vad som var forskarens egna erfarenheter och vad som var annan
empirisk data (Frostling-Henningsson, 2000). I denna studie under rubriken ”2.2
datainsamling” har forskaren tydliggjort forskarens delaktighet i studieobjektet Happier
Childrens etableringsprocess samt forskarens delaktighet i studieprocessen. I det empiriska
avsnittet har forskaren även tydliggjort vilken empiri som är forskarens egna erfarenheter
genom att ha ett eget avsnitt i empirin under rubriken 6.1 Egen berättelse om Happier
Childrens resa. Att använda egna personliga erfarenheter som grund för en forskning
försvaras av bland annat Levy (1996), Zaltman (1997), Holbrook och Kuwahara (1998) och
Gummesson (2000).

2.7 Forskningsetik
Det välgrundade förtroendet för forskning i samhället sätter därmed stora förväntningar
forskare (Vetenskapsrådet 2017). Forskare är ansvariga för de människor som medverkat i
studien och skyldiga att skydda individerna (Vetenskapsrådet 2017). I denna studie har
författaren valt att använda sig av Vetenskapsrådets (2002) grundläggande fyra krav:1)
informationskravet, 2) samtyckeskravet, 3) konfidentialitetskravet och 4) nyttjandekravet.

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna i studien vad som är studiens
syfte innan individerna deltar (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie
informerade forskaren alla deltagande respondenter om syftet med studien samt vilka frågor
som skulle komma att ställas under en intervju. Detta gjordes antingen skriftligt via mejl eller
Facebook eller muntligt via telefon. Samtyckeskravet ger deltagarna rätt att själva få
bestämma över sin medverkan och att de får avbryta sitt deltagande när de själva vill
(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie informerade forskaren att respondenterna när som
helst kunde avbryta intervjun om respondenten ville och att medverkandet är frivilligt. Efter
att alla respondenter medverkat i intervjun, mejlade forskaren de transkriberade svaren på alla
frågor som respondenterna hade gett. Forskaren gjorde detta för att ge respondenterna
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möjlighet att tillägga mer i sina svar samt uppmärksamma eventuella missförstånd i svaren.
Konfidentialitetskravet betyder att alla respondenter som medverkar i studien är anonyma och
att alla namn, personnummer med mera är avidentifierade (Vetenskapsrådet, 2002). I denna
studie har forskaren tillsammans med alla respondenternas samtycke valt att inte ha anonyma
respondenter och därmed har forskaren tillåtits få använda respondenternas förnamn.
Nyttjandekravet innebär att insamlad data enbart används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet
2002). I denna studie informerades respondenterna om att insamlad data enbart skulle
användas i forskarens masteruppsats samt att den vid godkänd uppsats därmed skulle
publiceras med deras förnamn. Eftersom forskningsprocessen i denna studie pågick i flera år
kontaktade även forskaren varje deltagare och påminde om att förnamn finns med i uppsatsen
och att den skulle publiceras. Forskaren i denna studie respekterade deltagarnas vilja och tog
därmed bort efternamnet och uppsatsen.

2.8. Metodkritik
All forskning som involverar människors erfarenheter och upplevelser i olika situationer
påverkas av olika perspektiv och tolkningar, vilket gör valet av forskningsstrategi viktigt
(Wellington et al, 2011). I denna studie användes introspektion och fallstudieforskning som
metod. Genom att använda introspektion som metod har forskarens egna erfarenheter och
upplevda utmaningar vid etablering av en verksamhet kunnat användas i denna studie.
Metoden introspektion har kritiserats för att forskarens tidigare erfarenheter och kunskap
kring ämnet kan färga uppsatsens perspektiv (Holme och Solvang, 1997). I denna uppsats
användes forskarens tidigare erfarenheter och kunskap kring ämnet som ett verktyg till
förförståelse och djupare analys av det studerade fenomenet.
Att forskaren har förförståelse i ett ämne som studien skall behandla, kan skapa hinder genom
att öppenheten blockeras och att de valda teoretiska referensramarna i denna studie har ett
perspektiv likt forskarens eget perspektiv (Gummesson, 2000). Valen av teoretiska
referensramarna och tidigare forskning som kan vara influerat av forskarens egen syn kan
blockera andra intressanta synvinklar (Gummesson, 2000). I denna studie är forskaren
medveten om att hennes egna erfarenheter kan färga studiens perspektiv och har därför varit
öppen och tydlig med vad som är forskarens egen berättelse och vad som är empiri från
respondenterna. I denna studie har även all data som genererats genom introspektion
kompletterats med intervjuer.
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Det finns fördomar om att forskare med förförståelse och personlig erfarenhet inte kan göra
en vetenskaplig studie, men Holme och Solvang (1997) menar att forskare kan använda sin
förförståelse för fenomenet på ett mer öppet sätt och inte låta sina egna erfarenheter diktera
uppsatsen. I denna studie hade forskarens förförståelse och förkunskap bidragit till en inblick i
socialentreprenörers etableringsprocess av en verksamhet, de upplevda utmaningarna och hur
resurser används för att möta utmaningarna.
Tillförlitligheten till en forskning påverkas inte av att forskaren haft förförståelse om
fenomenet innan studien (Alvesson och Sköldberg, 1994). Enligt Holme och Solvang (1997)
kan denna studie klassas som en vetenskaplig forskning så länge forskaren är tydlig med vad
som är forskarens egen röst i empirin och analysen.

2.9 Källkritik
Källkritik innebär att information kritiskt granskas för bedömning av informationens
trovärdighet (Rieh och Danielson, 2007). I denna studie har forskaren kritiskt granskat
information samt de olika källor där informationen hämtats ifrån. Denna studie har använt
flera olika källor för framtagandet av exempelvis tidigare forskning och den teoretiska
referensramen. I denna studie har även andrahandskällor använts och bidragit med en bredare
syn på socialt entreprenörskap vid etablering utomlands, utmaningar vid etablering utomlands
och resurser vid etablerings utomlands. Forskaren i denna studie har sedan granskat källorna
utifrån de källkritiska principerna, vilka är äkthet, tendensfrihet, tidssamband och oberoende
(Thurén, 2013). Samtliga referenser i denna studie har delvis uppfyllt dessa kriterier innan de
tillämpades. Källorna i denna studie var aktuella och var det de utgav sig för att vara.
Forskaren har alltså granskat källorna kritiskt och utmanat källorna med andra källor som
antingen har samma perspektiv eller motsatt perspektiv, och därefter har forskaren tolkat
källornas information utifrån det redan framtagna empiriska materialet. Granskningen av
källorna i denna studie genomfördes och resulterade till att samtliga källor är de källor de
utger sig att vara. En del äldre källor har använts då Thurén (2013) menar på att
trovärdigheten i en källa ökar om informationen kommer från den ursprungliga källan.

Forskaren i denna studie har genomfört en litteraturgenomgång av tidigare forskning och
vetenskapliga artiklar för att finna lämpliga teoretiska referensramar som utmanats av denna
studies empiriska material då det är ett induktivt angreppsätt som använts. Den tidigare
forskningen och de vetenskapliga artiklarna hittades genom olika sökmotorer som exempelvis
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Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) samt genom tips från studentkollegor och handledare.
De nyckelord som användes vid sökningen var både på svenska och engelska. De nyckelord
som användes för att finna vetenskapliga artiklar eller tidigare forskning kring
etableringsprocessen utomlands var ”born globals”, ”etableringsprocessen”,
”etableringskedjan” och ”Uppsalamodellen”. De nyckelord som användes för att hitta
vetenskapliga artiklar och tidigare forskning om utmaningar vid etablering utomlands var
”handelshinder”, ”psykiskt avstånd”, ”hinder vid etablering utomlands”, ”trade barriars” och
”challenges”. De nyckelord som användes för att hitta vetenskapliga artiklar och tidigare
forskning kring resurser vid etablerings utomlands var ”nätverksmodellen”, ”socialt kapital”,
”resurser och etablering utomlands”, ”social capital and social entrepreneurship” och
”Uppsalamodellen”.

I denna studie har olika källor representerat olika perspektiv och utmanat källor. Ett exempel
är vid framtagandet av information kring socialentreprenörers etableringsprocess där
forskaren i denna studie utmanade Uppsalamodellen som bygger på en undersökning
angående svenska företag. Men Johanson (2002) poängterar Behrmans (1969) antagande om
att etableringen inte bara gäller svenska företag utan även entreprenörer som etablerar
verksamheter utomlands. Forskaren refererade även till andra nyare källor som menar att
aspekter som entreprenörers specifika karaktärsdrag och egenskaper för att lyckas och
överleva vid en etablerings i ett land med stort psykiskt avstånd saknas i Uppsalamodellen
(Johanson och Mattson, 1986). Denna studie utmanade även Uppsalamodellens syn på
etableringsprocess med andra källor som antingen var kritiska men även gav stöd till
Uppsalamodellen. Forskaren i denna studie anser att samtliga referenser och källor som
använts varit legitima och kunnat tillämpas på socialentreprenörers etableringsprocess
utomlands.

Källor kan delas in i normativa och kognitiva källor (Repstad 2007). Kognitiva källor är källor
som är av berättande karaktär där åsikter, känslor och upplevelser beskrivs (Allern, 2015). I
denna studie har kognitiva källor använts vid framtagandet av empirin kring
socialentreprenörers erfarenheter av etableringsprocessen, utmaningar de stött på samt vilka
resurser som använts för att tackla utmaningarna. Normativa källor är statistik, rapporter och
saknar ståndpunkt eller värdering i den aktuella frågan (Allern, 2015). De normativa källor
som använts i denna studie har exempelvis varit källor som förklarar hur olika metoder för
uppsatsskrivandet kan användas och information om datainsamlingsmetoder. Repstad (2007)
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understryker vikten av att inte bedöma informationstrovärdigheten hos källor utifrån om de är
normativa eller kognitiva. I denna studie har objektivitetsnormen använts i syfte att motverka
subjektiva verklighetsbeskrivningar. Detta har forskaren gjort vid genomförandet av en
fallstudie samt intervjuat personer som beskriver sina egna berättelser, åsikter och känslor
kring etableringsprocessen utomlands. Repstad (2007) menar att kognitiva källor kan vara
mer trovärdiga än normativa källor med en saklig framställning.
“En saklig framställning är inte detsamma som ett sant
innehåll”. – Repstad, 2007. s. 120
I denna studie är all empiri framtagen från förstahandskällor där forskaren genom deltagande
observationer och intervjuer samlat in data. De förstahandskällor, dvs intervjurespondenterna
som används, är allt ifrån ambassadsekreterare till socialentreprenörer, detta för att få en
övergripande bild och olika perspektiv på hur socialt entreprenörskap vid
etableringsprocessen kan se ut samt vilka utmaningar socialentreprenörer ställs inför och vilka
resurser som använts för att tackla olika utmaningar. Forskaren i denna studie har försökt
förhålla sig kritiskt till vad för information som kommit fram från intervjurespondenterna då
alla socialentreprenörer haft en personlig relation till forskaren, då de antingen varit tidigare
kollegor eller är familjemedlemmar. Forskaren har försökt vara extra uppmärksam på
respondenternas beteende och minspel när svar gavs på forskaren olika frågor. Repstad (2007)
framhöll att en källas trovärdighet kan värderas högre om informationen från en källa jämförs
med andra källor, vilket forskaren i denna studie gjort genom att intervjua flera olika
socialentreprenörer, tagit med sin egen berättelse samt jämfört med den teoretiska
referensramen. Trots att forskaren i denna studie ställt olika källor mot varandra för att stärka
trovärdigheten är studien baserad på olika personers egna berättelser och upplevelser, vilket
kan göra att informationen som samlats in färgats av personernas egna känslor. Beroende på
vilka politiska intressen, sociala positioner, livshistoria, engagemang eller andra saker kan
individens svar påverkas (Allern, 2015).

40

3. Fallstudieobjektet Happier Children
I detta kapitel ges fakta om socialentreprenörers etableringsprocess av Happier Children.

3.1 Om organisationen Happier Children
Syftet med Happier Children är att hjälpa föräldralösa och övergivna barn så att de kan få en
möjlighet att förändra sin uppväxt och framtid. Syftet är också att se till att dessa barn får
uppleva sin barndom, det bästa sättet att utveckla, växa, lära sig, ha kul, förbättra sitt
självförtroende och sin förmåga att göra skillnad i sin egen framtid och i världen.

I dag driver Happier Children i samarbete med kommunen ett barnhem i Agadir. Barnhemmet
ansvarar idag för 83 barn, både tjejer och killar. Barnhemmet är uppdelat i två mindre hus (en
för tjejerna och en för killarna). Barnen som bor på barnhemmet är mellan 3 och 17 år. Barnen
är antingen föräldralösa, övergivna, har tidigare bott på gatan eller omplacerats från sina hem
av tingsrätten när deras föräldrar inte kunnat ta hand om dem. Majoriteten av barnen har
upplevt fysisk eller psykisk misshandel eller utnyttjats sexuellt. Många barn har trauma och
vissa är beroende av droger, vilket har varit svårt att behandla på grund av brist på resurser.

I barnhemmet arbetar elva lokalanställda samt fyra volontärer som arbetar ideellt med
organisationens olika projekt. De lokalanställda är både marockaner och svenskar. De fyra
volontärerna är personer som valt att engagera sig ideellt och arbetar främst med olika projekt
och administrativt arbete i Stockholm. Forskaren är en av de fyra i personalen som idag
arbetar ideellt och arrangerar olika Erasmus plus program som EU-kommissionen finansierar
och som därmed bidrar till finansieringen av barnhemmet. Barnhemmet finansieras också
delvis av den marockanska staten. Organisationens resurser går främst till boendekostnader,
mat, hygien, personallöner, kläder och skolavgifter.

3.2 Happier Children innan etableringsprocessen i Marocko
Happier Children innan etableringen omfattade olika insamlingar av kläder, skolmaterial, skor
och annat till olika barnmålgrupper i olika länder. Under år 2013 hade organisationen två
insamlingar av kläder till barnen i Bosnien efter en naturkatastrof där, samt insamling av
skolmaterial till barnen i Marocko, Malaysia och Etiopien. Happier Children anordnade även
olika volontärprojekt både i Sverige och i andra länder där volontärer exempelvis hjälpte
flyktingungdomar med läxorna i Stockholm eller volontärarbete i andra länder. Verksamheten
skedde främst i Stockholm men hjälpte målgrupper i andra länder.
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3.3 Happier Childrens etableringsprocess i Marocko
Happier Children blev officiellt en svensk ideell förening i januari 2014 med
organisationsnummer 802476 - 4501. Mellan augusti 2013 och januari 2014 ägnade sig
grundarna av organisationen tid åt att läsa på vilka krav som ställs för att kunna starta en
verksamhet i Marocko. Forskaren och Lahcen reste ofta till Marocko för att utvidga sitt
nätverk och få information om hur en etablering av en verksamhet skulle gå till. Ett av kraven
för att organisationen skulle ses som trovärdig var ett organisationsnummer. Det var inte
förrän Happier Children fick ett organisationsnummer som socialentreprenörernas
etableringsprocess startade. Etableringsprocessen började parallellt i både Stockholm och
Agadir.

Grundaren Lahcen startade processen i januari 2014 i Agadir genom nätverkande och
deltagande i möten med förvaltningen och andra aktörer i syfte att få information om hur
etableringsprocessen skulle gå till. Forskaren i denna studie var delaktig i
etableringsprocessen i Stockholm och delvis Marocko. I Stockholm var sökandet av finansiell
sponsring, informationssökande, verksamhetsplanering, affärsplansutveckling och insamling
av kläder, skolmaterial och böcker början av etableringsprocessen och krävde många
personers engagemang.

Med anledning av detta startade forskaren en volontärgrupp, där volontärer anmälde sig
frivilligt att hjälpa till med organisationens etableringsprocess och etablering av barnhemmet i
Marocko. Olika sociala medier såsom Facebook och Instagram användes för att marknadsföra
Happier Childrens volontärgrupp. Volontärgruppen träffats två gånger i veckan och ägnade
sig år det förberedande arbetet inför etableringsprocessen, främst administrativa uppgifter. På
grund av brist på resurser brukade volontärerna arbeta i biblioteket, kaféer och olika
universitetets studierum i Stockholm. Intresset för att vara volontär i Happier Children blev
större och större och vissa perioder var det 25 volontärer som ideellt arbetade med
etableringen av barnhemmet i Marocko.

Vissa av volontärerna ville engagera sig ännu mer och vara med i etableringsprocessen i
Marocko och presenterade sina idéer på projekt för Happier Childrens ledning. Ledningen
gick igenom alla projektidéer som presenterades och beslutade om att använda sjutton olika
projekt. De sjutton volontärer vars projektidéer valdes, anställdes av Happier Children och
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blev därmed socialentreprenörer och ansvariga för etableringen av sina projekt i barnhemmet i
Marocko. Socialentreprenörerna anställdes under olika perioder i etableringsprocessen.

De personer som kallas för socialentreprenörer i denna studie är dels forskaren och Lahcen
som driver och socialentreprenörer som jobbar med en ideell organisation vars syfte och mål
är ett gott ändamål vilket enligt Austin, Marquez och Reficco (2006) kan definieras som
socialentreprenörer. Socialentreprenörer i utvecklingsländer har ofta låg lön eller ingen lön
alls och/eller jobbar som volontär (Bornstein, 2004). I denna studie samtliga studerade
socialentreprenörer till en början volontärer utan lön som sedan anställdes och fick ekonomisk
ersättning för sina projekt och deltog i Happier Childrens etableringsprocess.

Efter många möten mellan Happier Childrens ledning och beslutsfattare i Marocko och det
administrativa arbetet i volontärgruppen fick Happier Children den 13 april 2014 tillåtelse att
etablera en verksamhet, ett barnhem. Nästa steg i Happier Childrens etablering var
förberedelserna inför etableringen i Agadir. I samband med tillåtelsen att starta barnhem i
Marocko fick Happier Children använda en lokal som tillhörde kommunen. Lokalen var i
stort renoveringsbehov och volontärgruppen i Stockholm arbetade för att hitta sponsorer som
finansierade renoveringen. När volontärgruppen lyckats samla tillräckligt med sponsorer
kunde lokalen renoveras. Lahcen var den som ansvarade för att renoveringen genomfördes. I
Stockholm fortsatte förberedelserna inför etableringen i Marocko gemensamt med alla
socialentreprenörer och volontärer. Förberedelserna omfattade planering, administration,
insamling av finansiella medel, insamling av material, marknadsföring för att locka sponsorer
och givare, framtagande av rutiner samt beslutsfattande kring rekrytering av
socialentreprenörer, lokalanställda och volontärer.

När renoveringen och inredningen av lokalen samt verksamhetens alla förberedelser var klara
genomgick Happier Children en granskningskontroll av den marockanska myndigheten i juni
2014. Kraven som kontrollerades var följande: 1) att lokalen var tillräckligt stor med egen
lekplats, 2) en matsal, 3) brandsäkerhet, 4) att varje barn hade en egen säng, eget skåp som
kunde låsas, 5) låsbara toaletter och badrum, 6) max tio barn per anställd 7) att alla anställda
var över 18 år, 8) finansiering som räcker till tre måltider per dag för alla barn, tillgång till
hygienartiklar, anställdas löner, skolavgifter samt driftkostnaderna (el, vatten mm). Happier
Childrens lokal och verksamhetsförberedelser godkändes för drift av barnhem. Personal
anställdes och 45 barn flyttade in till barnhemmet. När barnen hade flyttat in och personalen
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fanns på plats rullade verksamheten igång och socialentreprenörerna startade sina projekt
under olika perioder, men alla under sommaren 2014. Det tog ungefär fyra månader innan
rutinerna fastställdes och verksamheten rullade som planerat.
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4. Teori
I detta kapitel redovisas en genomförd litteraturgenomgång av tidigare forskning om socialt
entreprenörskap vid etablering utomlands samt presenteras de valda teoretiska
referensramarna ”utmaningar vid etablering utomlands” och ”resurser vid etablering
utomlands”.

4.1 Litteraturgenomgång
I denna studie har de teoretiska referensramarna utmaningar vid etablering utomlands och
resurser vid etablering utomlands samt tidigare forskning om socialt entreprenörskap haft en
betydande roll för förståelsen av problemfenomenet. Den teoretiska referensramen är viktig
för att få ökad kunskap och förstå det empiriska materialet. De valda teoretiska
referensramarna ger en översiktlig bild och bidrar till bättre förståelse för socialentreprenörers
etableringsprocess, dess utmaningar vid etablering utomlands samt de använda resurser för att
tackla olika utmaningar. Tidigare forskning om socialt entreprenörskap vid etablering
utomlands är relevant i denna studien eftersom den ger en förklaring till hur
socialentreprenörers verksamheter utvecklas internationellt. Utmaningar vid etablering
utomlands har använts som ett stöd för att identifiera olika utmaningar vid etablering
utomlands som socialentreprenörer bör beakta. Resurser vid etablering utomlands beskriver
olika resurser som kan användas för att möta utmaningarna vid etablering utomlands.

4.1.1 Tidigare forskning om socialt entreprenörskap vid etablering utomlands
Socialt entreprenörskap är väldigt nytt fenomen i forskningsvärlden (Desa, 2011). Variationer
i organisationsformer där socialentreprenörer är verksamma, olika ändamålsinriktningar och
sociala behov har begränsat forskning med en övergripande bild av socialentreprenörers
etableringsprocess utomlands (Bruton, Ahlstrom och Puky, 2009). Socialt entreprenörskap är
dock allt mer populärt i dagens forskningsvärld (Austin et al., 2006) med allt fler
forskningsartiklar om socialt entreprenörskap det senaste decenniet (Moss et al.,2011). Detta
menar Austin et al. (2006) är på grund av det stigande antalet ideella organisationer, men
också att fler organisationer arbetar med att lösa samhällsproblem samtidigt som de är
vinstdrivande.

Att engagemanget för att kombinera näringsliv med socialt ansvarstagande har blivit allt mer
populärt bekräftar även Di Domenico (2010). Det finns flera portaler, organisationer,
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internetforum där socialentreprenörer tillsammans stödjer varandra och kan få professionell
rådgivning för sin unika typ av företagande (Moss et al., 2011). Andelen företag som är mer
marknadsanpassade än vanliga biståndsorganisationer, samtidigt som de är självförsörjande
och oberoende av finansiellt stöd och hjälp från allmänheten, har därmed vuxit (Di Domenico,
2010). Forskaren tolkar att individerna som driver dessa typer av företag kan kallas för socialt
entreprenörer.

Socialentreprenörer skapar och utvecklar innovationer för att lösa sociala problem genom
entreprenörskap (Dees, Short, Moss och Lumpkin, 1998). Definitionen av socialt
entreprenörskap skiljer sig dock i olika delar i världen (Defourny och Nyssens, 2008). I
Frankrike, Tyskland, Belgien och Irland kopplas uttrycket till icke-vinstdrivande
verksamheter inom socialtjänsten som finansieras och regleras av den offentliga sektorn
(Salamon, Sokolowski och List, 2004). I Sydeuropa refereras socialt entreprenörskap till
arbete med olika integrationsprogram för att inkludera grupper som oftast är exkluderade från
arbetsmarknaden (Borzaga och Spear, 2004). I utvecklingsländer i Afrika, Asien och
Sydamerika definieras socialentreprenörer som personer som driver eller jobbar med ideella
organisationer vars syfte och mål är ett gott ändamål (Austin, Marquez och Reficco, 2006).
Definitionen som de allra flesta länder är överens om är att socialentreprenörer har idéer som
ger möjligheter och/eller tillhandahåller förändring för människor, miljö eller djur och gör
skillnad (Mair och Marti, 2006). De personer som kallas för socialentreprenörer i denna studie
är dels forskaren och Lahcen som driver samt andra socialentreprenörer som jobbar med en
ideell organisation vars syfte och mål är ett gott ändamål vilket enligt Austin, Marquez och
Reficco (2006) kan definieras som socialentreprenörer. Socialentreprenörer i
utvecklingsländer har oftast låg lön eller ingen lön alls och/eller jobbar som volontär
(Bornstein, 2004). I denna studie var samtliga studerade socialentreprenörer till en början
volontärer utan lön som sedan anställdes och fick ekonomisk ersättning för sina projekt och
deltog i Happier Childrens etableringsprocess i Marocko.

Enligt Bell, Moore och Al-shammari (2008) etablerar sig socialentreprenörer från västvärlden
ofta i utvecklingsländer för att hjälpa utsatta grupper. I valet av marknad användes Hollensens
(2004) tolkning av Johanson och Vahlnes (1977) forskning att entreprenörer börjar med att
etablera sig på närliggande marknader i första hand, marknader som är ”psykiskt nära”, för att
senare gå in på avlägsna marknader efter att ha ackumulerat tillräckliga kunskaper och
erfarenheter. Psykiskt avstånd är skillnader mellan länder avseende affärssed, språk och kultur
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som kan utgöra hinder för entreprenörer som etablerar sig på nya marknader (Johanson och
Vahlne, 1977). Ju större det psykiska avståndet är desto större utmaningar kan entreprenörer
möta (Johanson och Vahlne, 1977). Coviello och Munro (1997) menar att valet av marknad
att etablera sig i och strategi man väljer för att bedriva etableringsprocessen utomlands
påverkas av nätverksrelationer. I denna studie har forskaren avgränsat sig till att analysera
socialentreprenörers etableringsprocess utomlands. Forskarens tolkning är att entreprenörer
med vinstintresse etablerar sig på marknader med mindre psykiskt avstånd, medan
socialentreprenörer vars verksamhet har som syfte att hjälpa utsatta grupper väljer att etablera
sig i utvecklingsländer oberoende av det psykiska avståndet.
Det finns olika strategier för hur en etablering utomlands kan se ut (Hollensen, 2007).
Hollensen menar att det finns entreprenörer med strategier som utformas utifrån den tjänst
eller verksamhet som ska etableras utomlands. Andra entreprenörer använder sig av samma
tillvägagångssätt vid etablering utomlands som vid etablering på hemmamarknaden, vilket
Hollensen beskriver som naivt. Ett tillvägagångssätt där strategin inte tar hänsyn till valet av
marknad, har visat sig leda till svårigheter att anpassa den nyetablerade verksamheten till
olika skillnader i exempelvis kultur och arbetssed (Hollensen, 2007). I Uppsalamodellen
menar man istället att det är en process där entreprenörer utvecklar kunskaper när de arbetar
på den nya marknaden (Johanson et al. 2002). I samband med etableringsprocessen utomlands
får entreprenörer nya marknadskunskaper som bidrar till nya marknadssatsningar och de ser
nya affärsmöjligheter genom stegvis ökat engagemang under processens gång (Johanson et al.
2002). Forskaren i denna studie välkomnar Uppsalamodellen och tolkar det som att
entreprenörer inte nödvändigtvis måste ha tidigare erfarenheter av en etablering utomlands
utan de får nya kunskaper under processens gång. Gustafssons (2003) tolkning av
Uppsalamodellen är att entreprenörer går långsamt fram och verkar gradvis på nya marknader
i sin etableringsprocess som en överlevnadsstrategi.

För varje steg entreprenörer tar i etableringsprocessen ökar graden av etableringen och
entreprenörerna erhåller större marknadskunskaper (Johanson och Wiedersheim-Paul, 1975).
Detta gör att entreprenörer får mer kunskap och kan därmed etableras utomlands (Johanson
och Vahlne, 1977). Ju mer kunskap entreprenörerna har om marknaden, desto mer vågar de
tillämpa riskfyllda etableringsmetoder såsom att etablera egna verksamheter eller projekt
(Johanson och Vahlne, 1977).
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En annan syn på etableringsprocessen utomlands är utifrån Born Globals verksamheter där
nystartade företag, med en nischad tjänst riktad till en specifik marknad, leds av
entreprenöriella visionärer med syfte att nå en global marknad redan från början (Luostarinen
och Gabrielsson, 2006). Etableringsprocessen utomlands hos Born Globals verksamheter
karaktäriseras av gradvis ökande aktivitet på utländska marknader (Hashai och Almor, 2004).
Born Globals etablerar sig ofta på globala marknader där möjligheten att anskaffa externt
kapital finns. De har en global entreprenöriell vision och förmåga samt förlitar sig på
internationella nätverk som ett substitut till egna tillgångar (Hashai och Almor, 2004).

Forskaren i denna studie tolkar att etableringsprocessen tillvägagångssätt utomlands är en
blandning av den traditionella Uppsalamodellens sätt och nyare teorier som Born globals sätt.
Cheung (2007) menar att entreprenörers engagemang mot nya marknaden ökar ju längre de
befinner sig i etableringsprocessen. Företag och entreprenörer börjar etableringsprocessen
utomlands med mindre riskfyllda etableringsmetoder såsom indirekta och direkta tjänster eller
projekt (Johanson och Vahlne, 1977).

Internationella socialentreprenörer stöter ofta på utmaningar vid uppstart och etablering av
verksamheter i utvecklingsländer där institutioner, förvaltningar och lokalbefolkningen har
andra tillvägagångssätt, språk, affärssed och kultur (Desa, 2011). Vissa utmaningar vid
etablering utomlands har sin grund i skillnader avseende lagar, regler och det politiska
systemet (O´Grady och Lane, 1996).

Socialentreprenörer stöter ofta på utmaningar vid etablering av verksamheter i
utvecklingsländer där institutioner, förvaltningar och lokalbefolkning har andra regler, lagar,
tillvägagångssätt och normer (Desa, 2011). Skillnader mellan länders affärssed, språk och
kultur kan utgöra hinder vid etableringsprocessen, vilket definieras som ett psykiskt avstånd
(Johanson och Vahlne, 1977). Ju större det psykiska avståndet är desto större utmaningar och
hinder kan entreprenörer möta (Johanson och Vahlne, 1977). Johansons och Vahlnes
Uppsalamodellen beskriver att internationella entreprenörer i första hand söker sig till
”psykiskt nära” marknader för att senare gå in på avlägsna marknader efter att ha ackumulerat
tillräckliga kunskaper och erfarenheter. Socialentreprenörer från västvärlden etablerar sig
däremot ofta i utvecklingsländer för att hjälpa utsatta grupper (Bell, Moore och Al-shammari,
2008).
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Det bristande förvaltningsstödet både på hemma- och bortamarknaden är exempel på
utmaningar (Desa, 2011). Socialentreprenörer söker ofta förvaltningsstöd i form av
verksamhetslegitimitet, finansiering, verksamhetslokal, rådgivning, information och andra
resurser (Aldrich och Fiol, 1994; Walmsley och Zald, 1973). Det bristande förvaltningsstödet
på bortamarknaden påträffas ofta av socialentreprenörer som etablerar en verksamhet i ett
utvecklingsland med annorlunda system (Desa, 2011)

Språk- och kulturskillnader begränsar kommunikationen och informationsflödet (Johansson
och Vahlne, 1977), vilket gör det svårt för socialentreprenörer att erhålla uppgifter om
marknaden, det vill säga kännedom om hur olika processer, förhandlingar, affärer och handel
sköts på bortamarknaden (Penrose, 1966).

Socialt entreprenörskap är på flera områden mer komplext än annat entreprenörskap då det
krävs både företagsmodeller, strukturer och organisering som samtidigt tar socialt ansvar och
hänsyn till samhällsförändring och olika sociala värden, vilket kräver logistiker och arbetare
med spetskunskap och nytänkande idéer (Desa, 2011). Socialentreprenörer arbetar oftast med
en kombination av redan tillgängliga resurser (material, arbetskraft och spetskunskap) (Shane,
2003) och nyskapande idéer för att lösa problem och använda möjligheter för att nå sitt mål
(Baker och Melon, 2005). Socialentreprenörer hittar lösningar på samhällsproblem genom att
arbeta med redan tillgängliga resurser och nyskapade innovationer, vilket har visat sig ge
verksamheterna och organisationerna legitimitet (Suchman, 1995).

I och med socialentreprenörers sätt att arbeta med tillgängliga resurser och nya idéer har
socialentreprenörer lättare att arbeta internationellt (Hitt, Ahlstrom, Dacin, Levrats och
Svobodina, 2004). Socialentreprenörer från västvärlden etablerar ofta verksamheter i
utvecklingsländer (Bell, Moore och Al-shammari, 2008).

Entreprenörers första steg i etableringsprocessen utomlands är att få kunskap om marknaden,
dess omständigheter och att införskaffa fler relationer, alltså utöka sitt nätverk (Madsen och
Servais, 1997). Hashai och Almor (2004) lyfter upp vikten av internationella nätverk. Den
grundläggande källan till information och kunskap om den nya marknaden är
nätverksrelationer (Mitgwe, 2006). Internationella entreprenörer har ofta resurser i form av
breda kontaktnät inom olika branscher och i olika länder vilket i sin tur skapar broar mellan
aktörer som annars inte hade samarbetat (DiDomenico, Haugh och Tracey, 2010). Ju större
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nätverk entreprenörer har som resurs desto mer framgångsrika är de med sina verksamheter.
(Witt, 2004). Etableringsprocessen utomlands kan genom närverksrelationer gå snabbare och
bli mindre kostsam (Mitgwe, 2006).

Individuella socialentreprenörer som på eget initiativ startat en verksamhet med ett gott
ändamål som syfte startar ofta både vinstdrivande och icke-vinstdrivande verksamheter flera
år senare. Socialt entreprenörskap stärker individers självförtroende och ger initiativtagarna
stor erfarenhet och kunskap om internationaliseringsprocesser och dess utmaningar (Desa,
2011). Socialt entreprenörskap har inte bara en effekt på individen som tagit initiativet utan
har möjligheten till stort inflyttande och påverkan på samhället speciellt i utvecklingsländer
(Zahra, 2009).

4.2. Teoretisk referensram
I detta avsnitt tas de väsentliga teoretiska referensramarna för studiens forskning upp. De
teoretiska referensramar som används är ”Utmaningar vid etablering utomlands” och
“Resurser vid etablering utomlands”. En teoretisk syntes presenteras med en egenmodell för
hur de olika teoretiska referensramarna är sammankopplade.

4.2.1 Utmaningar vid etablering utomlands
När socialentreprenörer etablerar en verksamhet utomlands (Bell, Moore och Al-shammari,
2008) stöter de ofta på utmaningar (Desa, 2011). Beroende på vilken typ av utmaningar det
rör sig om påverkas etableringsprocessen utomlands i olika grad (Leonidou, 2004). Forskaren
i denna studie har valt att använda Leonidous (2004) uppdelning av hinder vid
exportprocessen i externa och interna utmaningar, vilket forskaren i denna studie tolkar som
applicerbar i socialentreprenörer etableringsprocess utomlands. Interna barriärer är de som
kopplas till verksamhetens resurser och kompetenser, medan externa barriärer är de som
relateras till den inhemska och utländska miljön som verksamheten agerar i (Leonidou, 2004).

4.2.1.1 Interna utmaningar
Interna barriärer kan delas upp i funktionella, informationsrelaterade och
marknadsföringsrelaterade utmaningar (Leonidou, 2004). Funktionella barriärer förknippas
med lämpliga personal- och kapitalresurser som begränsning i form av tid, brist på passande
personal, begränsad tillverkningskapacitet och knappt investeringskapital. Utifrån Born
Globals etableringsprocessen utomlands identifieras avsaknad av kunskapsbaserade resurser
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och ovilja för risktagande som funktionella utmaningar (Freeman, Edwards och Schroder,
2006). Informationsrelaterade utmaningar som verksamheter möter är exempelvis
identifieringen av affärsmöjligheter och svårigheter att hitta och bygga relationer med
affärspartners på utländska marknader vilket Leonidou (2004) menar beror på informationsoch kunskapsbrister. Enligt Uppsalamodellen är den största utmaningen att erhålla den
kunskap om marknaden som behövs, vilket grundar sig i skillnader i kultur och språk
(Johanson och Vahlne, 1977). Marknadskunskap innefattar information om marknaden och
kunskap om hur olika processer, förhandlingar, affärer och handel sköts på den nya
marknaden (Penrose, 1966). Marknadsföringsrelaterade utmaningar är utmaningar med
prissättning, distribution, logistik och marknadsföring som entreprenörer kan möta på
utländska marknader (Leonidou, 2004).

4.2.1.2 Externa utmaningar
Leonidou (2004) delar in externa utmaningar i administrativa, statliga, marknadsrelaterade
och miljömässiga utmaningar. Administrativa utmaningar är operativa aspekter och
transaktionskomplikationer med utländska kunder vilket Leonidou (2004) menar kan bero på
parternas ovana vid transaktionstekniker. Dessa utmaningar relateras till komplexa procedurer
och det stora antalet dokument som organisationer måste hantera för att genomföra
internationella transaktioner vilket leder till betalningsfördröjningar (Leonidou, 2004).
Uppsalamodellen beskriver att det psykiska avståndet kan utgöra helt nya utmaningar under
etableringsprocessen, och entreprenörer har inte alltid lösningar på grund av bristande
erfarenhet och kunskap om marknadens administrativa utmaningar (Johanson och Vahlne,
1977).

Statliga utmaningar kan uppstå både på hemma- och bortamarknaden (Leonidou, 2004).
Statliga utmaningar på hemmamarknaden är exempelvis bristfälligt förvaltningsstöd för redan
etablerade verksamheter som vill etableras utomlands (Leonidou, 2004). Utmaningar på
bortamarknaden är exempelvis importkvoter och höga skatter som enligt Leonidou (2004) har
en relativt liten påverkan över verksamheters etableringsprocess. Vissa utmaningar vid
etablering utomlands har sin grund i skillnader avseende lagar, regler och det politiska
systemet (Grady och Lane, 1996). Socialentreprenörer stöter ofta på utmaningar vid etablering
av verksamheter i utvecklingsländer där institutioner, förvaltningar och lokalbefolkning har
andra regler, lagar, tillvägagångssätt och normer (Desa, 2011). Korosec och Berman (2006)
lyfter fram andra statliga utmaningar på bortamarknaden där socialentreprenörer, vars
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verksamheter arbetar med ändamål som saknar politiskt stöd från landets förvaltningar, kan
möta motstånd och bli nekade förvaltningsstöd. I vissa länder kan socialentreprenörer vars
verksamhet saknar politiskt stöd av förvaltningar bli utsatta för våld, sabotage, stölder och
vandalisering av statliga aktörer (Martus, 2006).

Marknadsrelaterade hinder kopplas till konsumenterna och/eller kunderna på bortamarknaden,
vilka på ett eller annat sätt kan påverka verksamheten (Leonidou, 2004). Kundernas attityder,
behov och vanor kan utgöra utmaningar för den utländska verksamheten att klara sig på
bortamarknaden (Leonidou, 2004). Konkurrenternas positionering och
marknadsföringsstrategier på bortamarknaden kan utgöra hinder när det utländska företaget
inte har tillräcklig förståelse för hur konkurrenter agerar på målmarknaden (Leonidou, 2004).
Forskaren i denna studie tolkar Uppsalamodellens teori (Johanson och Vahlne, 1977) om hur
det psykiska avståndet kan utgöra utmaningar under etableringsprocessen om företagen inte
har erfarenhet och kunskap om marknaden, konkurrenternas strategier, konsumenternas
behov, vanor och attityder som orsaken till Leonidous (2004) teori om marknadsrelaterade
hinder vid etablering utomlands.

Värdlandets miljömässiga utmaningar är de ekonomiska, politiska/legala och sociokulturella
aspekterna (Leonidou, 2004). Några exempel på utmaningar på bortamarknaden är försämrad
ekonomisk utveckling, risker vid valutaväxel, politisk instabilitet, bortamarknadens
regleringar, skillnader i sociokulturella beteenden och språk (Leonidou, 2004). Skillnaden i
kultur och språk begränsar tillförlitligheten mellan parterna (Johasson och Vahlne, 1977). Ju
större det psykiska avståndet är desto större utmaningar och hinder kan entreprenörer möta
(Johanson och Vahlne, 1977).

Forskaren i denna studie kommer att använda de olika interna och externa utmaningar som
lyfts upp ovan som verktyg för att identifiera utmaningar socialentreprenörer kan ställas inför
vid etablering utomlands.

4.2.2 Resurser vid etablering utomlands
Trots utmaningar vid etablering utomlands lyckas socialentreprenörers verksamheter och
organisationer oftast överleva (Desa, 2011) och uppnå sina verksamhetsmål (Bornstein,
2004). Denna studies delsyfte att analysera vilka resurser som socialentreprenörer kan
använda för att tackla de utmaningar de stöter på vid etablering utomlands.
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Socialentreprenörer har förmågan att mobilisera och använda olika begränsade och
tillgängliga resurser (Baker och Melson, 2005) för att möta de utmaningar de ställs inför vid
etablering utomlands (Desa, 2011). I denna studie har forskaren valt att fokusera på resurserna
som socialentreprenörerna i denna studie använt för att tackla utmaningarna vilka var socialt
kapital och brett internationellt kontaktnät.

Socialentreprenörer har ofta breda kontaktnät inom olika branscher och i olika länder vilket i
sin tur skapar broar mellan aktörer som annars inte hade samarbetat (DiDomenico, Haugh och
Tracey, 2010). Flera forskare har poängterat vikten av nätverk vid etablering utomlands
(Coviello och Munro, 1995). Definitionen av ett nätverk är en grupp av två eller fler
ihopkopplade relationer mellan olika aktörer, intressenter, företag, organisationer och
individer (Anderson, Håkansson och Johanson, 1994). Det finns två typer av nätverk
(affärsmässiga och sociala), där affärsmässiga nätverk bygger på formella kontakter till
skillnad från det sociala nätverket som syftar till att skapa förtroende mellan parterna för att
uppmuntra till ett mer flexibelt handlande (Holmlund och Kock, 1998).

Ett brett kontaktnät är nödvändigt vid en första etablering på en ny marknad utomlands, när
både de ekonomiska och sociala resurserna är begränsade (Jack, Drakopoulou, Dodd och
Anderson, 2008). Axelsson och Easton (1992) menar att entreprenörers internationella
kontakter primärt knyts på hemmamarknaden genom engagemang i ett nätverk, sedan
utvecklas affärsrelationerna i nätverk över nationsgränserna genom tre olika tillvägagångssätt:
1) Internationell expansion och etablerade relationer i nätverk utomlands, 2)
Nätverkspenetrering, genom att skapa relationer i redan etablerade nätverk och 3)
internationell integrering genom vidareutveckling av existerande nätverk. I denna studie har
forskaren tolkat att socialentreprenörers breda kontaktnät införskaffas genom stort förtroende
(Fukuyama, 2001), solidaritet (Protes och Landorf) och den starka sammanhållningen som
socialentreprenörer skapat genom att bjuda in “främlingar” och utomstående med samma mål
och ändamål (Westlund och Adam, 2010).

Mitgwe (2006) understryker vikten av nätverksrelationer då den grundläggande källan till
information och kunskap om den nya marknaden som annars skulle kostat mycket att
införskaffa på egen hand, kan göra etableringsprocessen utomlands snabbare och mindre
kostsam. Coviello och Martin (1999) menar att genom att samla in information och kunskap
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med hjälp av nära formella och informella relationer till kunder, leverantörer, distributörer,
tillsynsmyndigheter, offentliga organ, familj och närstående minskar det psykiska avståndet.
Sociala nätverk och relationer är värdefulla för entreprenörskapets etablering genom
exempelvis tillgång till finansiärer och socialt kapital (Smith och Lohrke, 2008) samt komma
åt de resurser, kunskaper och färdigheter som behövs för överlevnad och framgång i en
etablering (Coviello och Munro, 1997).

Johanson och Mattsson (1988) poängterar att inte alla relationer är bra och hjälper eller
underlättar etableringen utomlands för entreprenörer. Johanson och Mattsson (1988) menar att
det finns relationer som försöker hindra etableringen utomlands och därför
uppmärksammades vikten av att skapa relationer som utgör en bra position i ett nätverk än
själva marknaden. Forsman et al (2002) menar att enskilda utomstående individer med stor
makt kan påverka entreprenörer och andra aktörer som samarbetar i ett nätverk till att
antingen öka eller minska samarbetet mellan parterna. Johanson och Vahlne (1990)
understryker vikten av tillit internt eller/och externt inom nätverket för att reducera
informationskostnaderna och ha goda samarbeten under en etableringsprocess. Genom att
skapa tillit och visa engagemang lyckas entreprenörer komma in på den nya utländska
marknad med hjälp av sitt nätverk (Johanson och Mattsson, 1988).

Johanson och Vahlne (1990) är kritiska till nätverksmodellen och menar att nätverkets stora
inflytande på etableringsprocessen utomlands skapar ett problem, insider-/outsider nätverk,
där vissa kräver att aktörer som vill ingå i ett nätverk måste besitta vissa egenskaper för att få
inträde. Cope, Jack och B. Rose (2007) beskriver även hur det sociala nätverket bygger på
ömsesidigt förtroende, vilket innebar att inte alla kan inkluderas i alla nätverk. Detta gör att
vissa entreprenörer som exempelvis har begränsade resurser, kunskap och språk har svårt att
komma in i ett nätverk som skulle kunna bidra och underlätta etableringen utomlands
(Johanson och Vahlne, 1990).

Trots kritiken mot nätverksmodellen tolkar forskaren i denna studie vikten av ett nätverk
utifrån Witts (2004) antagande att ju större nätverk entreprenörer har desto mer framgångsrika
är deras verksamheter än hos entreprenörer med mindre nätverk. Tolkningen i föreliggande
studie är att nätverk kan underlätta och hjälpa entreprenörer att överleva och nå framgång
trots begränsade resurser och kunskap om marknad. Johanson och Vahlne (2009) skrev en
uppföljning av Uppsalamodellen (2009) där de menar att dagens internationella marknad
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består av nätverk av relationer i vilka entreprenörer, företag, organisationer och andra aktörer
är samspelta med varandra i flera komplexa system. Johanson och Vahlne (2009) framhåller
vikten av inblick och deltagande i relevanta och värdefulla nätverk för att lyckas med
etableringen utomlands (Johanson och Vahlne, 2009). De nätverk man ingår i leder ofta till
fler relationer och att entreprenörerna kan lära av varandra samt skapa förtroende och lojalitet
vilka är viktiga faktorer för en lyckad etablering utomlands (Johanson och Vahlne, 2009).

Field (2003) poängterade att entreprenörers nätverk blir en resurs och en immateriell tillgång
när den grundas på socialt kapital. Det finns olika definitioner av vad socialt kapital är, men
enligt Bourdieu och Wacquant (1992) är socialt kapital att ta vara olika resurser som tillfaller
en individ eller en grupp genom ett nätverk. Den välvilja som råder i sociala relationer,
mobiliseras för att underlätta och hitta lösningar på problem (Adler och Kwon, 2002). Putman
(2000) understryker vikten av att upprätthålla och involvera nätverket genom beteende utifrån
normerna inom närverket.

Tillämpningen av det sociala kapitalet är att genom att skapa kontakter med andra som delar
samma värderingar kan individer uppnå mer än om de agerade ensamma (Field, 2003).
Entreprenörers nätverk består oftast av personer med erfarenheter (Birley, 1985) och kunskap
som kan ge upphov till information om olika möjligheter (Chell och Baines, 2000) samt stöd
för handlingsplaner (Lechner och Dowling, 2003). Innovativa entreprenörers sociala kapital
nyttjas genom att använda nätverk som tillhandahåller information, stöd, finansiering och
kompetens som möjliggör ömsesidig inlärning och andra tillgångar (Aldrich och Zimmer,
1986).

Vikten och nödvändigheten av ett socialt kapital varierar i olika länder (Danielsson, 2014). I
vissa länder är faktorer som vilket nätverk man ingår i, sociala umgänge, klädsel, var man bor
och vilket yrke man har avgörande för etableringsprocessen utomlands (Danielsson, 2014).
Betydelsen av sociala kontakter och nätverk för entreprenörer och deras entreprenörskap har
uppmärksammats sedan 1980-talet (Aldrich och Zimmer, 1986).

Relationerna i ett nätverk spelar roll för entreprenörer och för att de ska förstå hur relationerna
kan nyttjas krävs en uppskattning av det sociala kapitalet (Anderson och Miller, 2002).
Innehavet eller avsaknaden av det sociala kapitalet formar entreprenörers och företags
karaktärer (Anderson och Miller, 2002). Socialt kapital innebär social interaktion och verkar
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vara bosatt i och mellan anslutningar till andra (Aldrich och Martinez, 2001). Utan det sociala
kapitalet där de sociala förbindelserna som entreprenörer använder för att få resurser
(Anderson och Jack, 2002) skulle entreprenörer behöva utnyttja sitt mänskliga eller finansiella
kapital (Kim och Aldrich, 2005). Anderson och Jack (2002) menar att socialt kapital inte bara
är en resurs eller tillgång utan ett krav för entreprenörer vid etablering.

Relationen mellan nätverk, tillit och socialt kapital är relaterat till skapandet av nätverk som
kan ge upphov till och generera verktyg som kan förbättra resultatet i entreprenörers
verksamheter och företag (Casson, 1993). Cope, Jack och B. Rose (2007) tolkning av Bowey
och Eastons forskning är att beroende på om tillit finns kan socialt kapital antingen förstöras
eller skapas. Framgångsrika samarbeten grundar sig i ömsesidig tillit och ömsesidiga
förmåner (Cope, Jack och B. Rose, 2007). Nätverk och det sociala kapitalet är därför
dynamiska och kan förändras med tiden (Cope, Jack och och B. Rose, 2007). Nyttjandet av
det sociala kapitalet och förmånerna som genereras från nätverk grundar sig i en rad
informella regler och normer baserad på taktiska, strategiska och tidigare praxis (Brown och
Duguid, 2002). Detta skapar utmaningar och hinder för ”outsiders” (Mulholland, 1997).

4.2.3 Teoretisk syntes
Den teoretiska syntesen som introduceras nedan är en egengjord modell där forskaren i denna
studie sammanfattar tidigare den teoretiska referensramen och visar på hur de olika
referensramarna är kopplade till varandra. Tidigare forskning om ”Socialt entreprenörskap
vid etablering utomlands” tar upp hur etableringsprocessen utomlands kan gå till utifrån
socialentreprenörers perspektiv och beskriver processens olika moment såsom val av
marknad, strategi och tillvägagångssätt. Vid etablering utomlands uppkommer olika
utmaningar som entreprenörer ställs inför vilket tas upp under ”Utmaningar vid etablering
utomlands”. De utmaningar och hinder vid etablering utomlands som redovisas i denna studie
omfattar externa utmaningar som administrativa, statliga, marknadsrelaterade och
miljömässiga utmaningar samt interna utmaningar vilka är funktionella,
informationsrelaterade och marknadsföringsrelaterade utmaningar. För att tackla de olika
utmaningar och hinder som entreprenörer stöter på vid etablering utomlands används olika
resurser. Dessa resurser underlättar vid begränsade resurser och begränsad kunskap om den
nya marknaden, vilket lyfts fram under ”Resurser vid etablering utomlands”. Resurserna av
att ha ett brett nätverk och socialt kapital lyftes särskilt upp i denna studie.
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4.2.4 Teoretisk modell

Socialt entreprenörskap
Socialentreprenörers
etableringsprocess utomlands.

Utmaningar vid etablering
utomlands
Olika utmaningar
socialentreprenörer stöter på vid
etablering utomlands pga. interna
och externa faktorer samt psykiskt
avstånd.

Resurser vid etablering utomlands
Resurser som nätverk och socialt kapital som
underlättar för socialentreprenörer att överleva
och nå framgång trots begränsad kunskap vid
etablering utomlands.
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5. Empiri
I detta kapitel presenteras de svar forskaren fått av respondenterna under de olika
intervjuerna samt forskarens egenberättelse utifrån deltagande observationer och
dagboksanteckningar vid fallstudien. Redovisningen av empirin innehåller citat tagna av
intervjuerna samt sammanfattande stycken om de olika delar av intervjuerna. Empirin är
indelad i olika teman och kategorier.

5.1 Egenberättelse om socialt entreprenörskap vid etablering av Happier Children
I detta avsnitt beskriver forskaren i denna studie sin egenberättelse retroaktivt utifrån
deltagande observationer samt dagboksanteckningar som förts vid fallstudien. Forskaren
beskriver sin egen erfarenhet av Happier Childrens etableringsprocess, de utmaningar som
dök upp samt vilka resurser som användes för att möta de olika utmaningarna. I
egenberättelsen är socialentreprenörerna i denna studie forskaren själv och Lahcen som driver
samt andra socialentreprenörer som jobbar med en ideell organisation vars syfte och mål är ett
gott ändamål. I denna studie var samtliga studerade socialentreprenörer till en början
volontärer utan lön som sedan anställdes och fick ekonomisk ersättning för sina projekt och
deltog i Happier Childrens etableringsprocess.

Idéen om Happier Children kom upp när forskaren volontärarbetade på ett barnhem i Addis
Abeba, Etiopien år 2013. Hon skrev i sin dagbok om en händelse som ledde till att hon
därefter startade en egen verksamhet utomlands.
”Under min tid som volontär har jag sett så mycket orättvisa och
korruption. Jag har bestämt mig, att jag verkligen vill hjälpa barn i nöd
men om jag ska göra det måste jag göra det själv. Jag har tappade
förtroendet för andra ideella organisationer och barnhemsföreståndare.” –
Forskarens dagbok, den 7 juli 2013.

Forskaren blev missnöjd och besviken över hur barnen behandlades och ville därefter starta en
egen verksamhet för barn. Efter volontärresan i juli 2013 började sökandet efter information
om hur ett barnhem skulle kunna etableras utomlands. Valet av land där verksamheten skulle
etableras var grundat i forskarens föräldrars ursprung och behovet av barnhem då många barn
där lever på gatorna. Valet av vilket land verksamheten skall etableras i blev Marocko.

Som forskaren minns var det viktigt att få ett svenskt organisationsnummer för att en bli en
legitim svensk ideell organisation, vilket tog nästan två månader att få. När Happier Children
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fick sitt organisationsnummer i januari 2014 var nästa steg nätverkande och
informationssökande. Detta skedde parallellt i både Sverige och Marocko för att få
information om hur en etableringsprocess kan gå till.

Den 4 april 2014 hade forskaren sitt första möte med den marockanska myndighet som
motsvarar arbetsförmedlingen för utländska entreprenörer. Forskaren beskriver i sina
dagboksanteckningar ett bristfälligt och korrupt kösystem, långa väntetider (4 timmar) trots få
personer i kön. Ville man komma före i kön kunde man betala dörrvakten mellan 20-50
marockanska Dirham (DH) och slippa vänta så länge. För forskaren var det en principfråga
och ville därför inte betala dörrvakten för att tränga sig i kön. När det väl var forskarens tur,
sa tjänstemannen i servicekassan att det är lunchtid och att forskaren kunde komma tillbaka
om 2 timmar. Tjänstemännens bemötande i kontakten med kunder varierade beroende av
personernas humör, menar forskaren. Informationen om utländska entreprenörers
etableringsprocess från förvaltningar ansåg forskaren vara bristfällig och även ibland
inkorrekt. Detta gjorde forskaren upprörd och frustrerad, och ett nytt försök gjordes nästa dag.
Detta kan kopplas till vad man kallar en administrativ utmaning och bristande
förvaltningsstöd, vilket kan ha orsakats av bristande marknadskunskaper. I kontakten med
tjänstemän och myndigheter beskriver forskaren följande i sin dagbok:
” Jag upplevde att tjänstemännen i myndigheter motsvarande
arbetsförmedlingen eller kommunen inte tog mig seriöst. Många gånger
fick jag höra att jag var alldeles för ung och bör fokusera på mitt egna liv
istället och bli klar med studierna. När jag inte blev tagen seriöst fick min
pappa följa med och då var plötsligt attityd och inställning annorlunda, allt
var möjligt för Happier Children.” – Forskaren dagboksanteckningar, 9
april 2014.

Forskaren tolkar att detta kan bero på kulturskillnader mellan Sverige och Marocko. I
Marocko respekterar man äldre män, vilket visade sig vara fallet då tjänstemännen besvarade
forskarens frågor när Lahcen var med. Utifrån deltagande observationer förstod forskaren att
språk och retorik var viktigt vid affärsförhandlingar och idépresentation. Forskaren beskriver
även utifrån sina deltagande observationer att det fanns en språkbarriär trots språkkunskaper i
marockanska. Forskaren beskriver svårigheterna med att uttrycka sig formellt och använda
affärstermer. Alla dokument skulle presenteras på franska men diskuteras på marockanska.
”Både min och min pappas franska var begränsad, vilket många gånger
skapade missförstånd. Missförstånden var dock inte enbart på grund av
språkbegränsningarna utan kulturskillnader i hur man ser på
samhällsproblem och inställningen till att vilja lösa problemet. När jag eller
min pappa nämnde hur det är i Sverige och hur vi hoppas kunna starta ett
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barnhem med samma “svenska system” där det exempelvis ska vara
förbjudet att slå barn, att anställda skall vara utbildad med spetskunskap,
personalen som arbetar skall ha bra arbetsmiljö med raster, tillräckligt många
timmar för mellan de olika arbetspassen och alla arbetare skall få lön
uttryckte tjänstemännen ibland irritation över hur européer kommer med
naiva idéer om förändring.” – Forskarens dagboksanteckningar, 26 april
2014

Vidare beskrivs att informationen från myndigheten var olika från gång till gång. Varje gång
sades det saknas nya dokument, och när väl de dokument som den förre tjänstemannen hade
efterfrågat ordnats fram kom ny information om att det saknades fler dokument. Forskaren
ansåg att det var svårt att hitta information om hur man skall gå tillväga. I forskningssyfte har
det undersökts vilken information som finns tillgänglig och om den är lätt att hitta. Det visade
sig inte finnas mycket information varken på nätet eller förvaltningens interna hemsida för
utländska investerare i Marocko “www.invest.gov.ma”. Se bilaga 3.

Utifrån deltagande observation i början av socialentreprenörs etableringsprocess av Happier
Children insåg forskaren att ett starkt kontaktnät, med personer med högt uppsatta tjänster i
kommun eller förvaltning var ett krav för att kunna etablera en verksamhet i Marocko. Som
forskaren minns, handlade de första fyra månaderna av etableringsprocessen bara om att
försöka få kontakt med olika personer som var nyckelaktörer och hade tillräckligt med
“mäktiga vänner”. Dessa kontakter skulle senare bli en tillgång och förenkla processen med
att få tillåtelse att etablera en barnverksamhet i Marocko. Forskaren och Lahcen träffade
bankchefer, förvaltningschefer, mäktiga affärsmän som egentligen inte har med verksamheten
att göra men ingick i andra nätverk där det fanns personer som kunde vara en resurs och bidra
till att Happier Children gick framåt i etableringsprocessen.

Konsten att använda sina befintliga kontakter för att skapa nya som senare skulle bli en resurs
var speciellt viktig enligt forskarens deltagande observationer. Forskaren minns särskilt en
konversation där Lahcen framhöll vikten av att framstå som professionell. Lahcen förklarade
att i Marocko döms människor utifrån deras klädsel, vilket yrke man har och hur man talar. I
vissa möten med nya kontakter var det forskaren som presenterade idéen om Happier
Childrens etablering medan Lahcen fortsatte samtala om ämnen som egentligen inte alls hade
med Happier Children att göra utan mer om hur bra vänner de kommer vara. Forskaren minns
hur hon flera gånger blev irriterad över hur Lahcen inte pratade om Happier Childrens syfte
utan istället pratade om svensk lax och andra affärer. Forskaren förstår idag att det Lahcen
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försökte göra var att skapa en “vänskaplig” relation för att skapa tillit som senare har använts
för att hjälpa Happier Children att etableras i Marocko. Forskaren förstår idag att det fanns ett
syfte med Lahcens alla café- och restaurangbesök med de olika nyckelaktörerna.

En annan aspekt i nätverksskapandet var vad som förväntades av dem som ingick i nätverket.
I dagboksanteckningarna finns ett tydligt exempel på hur forskaren och de nya kontakterna
hade olika syn på vad som förväntades vid nätverksskapandet. En av de nya kontakterna var
en affärsman i Agadir som exempelvis förväntade sig att forskaren skulle hjälpa hans dotter
med engelskaläxan två gånger i veckan som en tjänst. Lahcen svarade “det kan hon, hon har
jätte mycket tid nu när hon är i Marocko”. I dagboksanteckningarna beskrivs irritationen över
att Lahcen sa att forskaren kunde hjälpa aktörens dotter med läxorna trots att forskaren
egentligen ville fokusera sitt arbete på etableringen av barnhemmet. Lahcen förklarade att
syftet med att skapa bra relation med nyckelpersoner är att de kommer kunna göra
etableringsprocessen möjlig. Lahcen sa:
”Du kan inte förvänta dig att viktiga aktörer ska hjälpa Happier Children
om inte vi hjälper dem på något sätt. Att hjälpa affärsmannens dotter med
engelska läxan är inte så farligt.” – Forskarens dagboksanteckningar, den 3
mars 2014.

Forskaren höll inte med Lahcen och minns att det kändes som att hon svek barnen som
verkligen behövde hjälp. Varför kan inte bara förvaltningen säga hur det ska gå till utan att
behöva ha mäktiga kontakter? Men tillslut gick forskaren med på att lyssna på Lahcens råd.
Efter att forskaren träffat dottern några gånger ringde affärsmannen och tackade för hjälpen då
hans dotter fick bra betyg i sitt senaste engelska prov. Affärsmannen aviserade att han pratat
med sina vänner och hittat en person som kunde vara en mentor för forskaren under
etableringsprocessen. Denna person var platschef för barnhemmet “SOS-Village” i Agadir
som drivs av Frankrikes SOS-barnbyar. I dagboksanteckningar från den 17 mars står följande:
“Jag är så glad och lycklig. Jag kan inte tro mina öron. Jag pratade precis
med en av Agadirs mäktigaste affärsmän som är vän med barnhemmet SOSVillages platschef som nu är min mentor. Han skall vägleda mig och hjälpa
mig starta barnhemmet i Agadir. Jag kommer kunna få följa platschefens
arbete i 2 månaders tid för att lära mig allt om verksamheten samt processen.
Tanken att min dröm om att starta barnhem faktiskt kan gå i uppfyllelse är
underbar.” – Forskare, 17 mars 2018.
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Som forskaren minns det var första träffen med platschefen på SOS-Village mycket trevligt
och en visning av barnhemmet och verksamheten gavs. Forskaren minns hur hon försökte
suga in så mycket information som möjligt. Hon blev väldigt inspirerad, rörd och glad över
synen på barnen i barnhemmet SOS-Village som lekte på gården. Andra dagen fick forskaren
jobba tillsammans med administratören och hjälpa till med den engelska översättningen.
Syftet var att få en bild av hur det administrativa arbetet fungerade och hur exempelvis olika
rapporter från barnhemmet såg ut. Administratören var en trevlig ung kvinna som forskaren
kom överens med och pratade om mycket annat än jobb. Forskaren och administratören blev
bra vänner och började umgås på fritiden.

Efter veckor av aktivt deltagande på SOS-Village berättade administratören och annan
personal att vissa inte fick sin lön i tid och att många blivit sparkade för att ha ifrågasatt
platschefens arbete. Forskaren minns att Lahcen alltid poängterade vikten av att hålla sig
neutral och inte bli involverad i hur organisationen drivs utan enbart dra lärdom om hur
verksamheten fungerar. Det forskaren förstår idag men inte ansåg var rätt då under
etableringsprocessen var att man måste ha sitt mål i sikte för att kunna bidra till barnen
långsiktigt och inte bara i en situation. Hade forskaren gripit in hade platschefen kanske inte
kunnat hjälpa forskaren starta barnhemmet. Forskaren minns att det många gånger var jobbigt
att inte ingripa vid situationer som forskaren ansåg var fel och särskilt när barn far illa.

Efter att forskaren fått observera barnhemmet SOS-Villages verksamhet och organisering
hjälpte platschefen forskaren med etableringsprocessen. Platschefen följde med på olika
möten med myndigheter och forskaren hade till en början stor tillit till honom. Forskaren
minns hur hon senare i processen blev besviken då platschefen började ställa krav som t.ex.
månadslön när barnhemmet väl etablerats, han ville dela på finansieringen från svenska
månadsgivare och investerare.

Platschefen krävde pengar och när forskaren aviserade att de inte kunde betala honom
anklagades forskaren för att vara spion. Platschefen hotade med att sprida informationen för
alla organisationer och barnhem i Marocko att forskaren var en spion om Happier Children
inte betalade honom 90 000 Dirham. Forskaren berättade detta för affärsmannen som blev arg
över att platschefen försökt lura forskaren. Affärsmannen bad forskaren och Lahcen vänta på
honom vid barnhemmet. Affärsmannen kom och pratade med platschefen. Forskaren minns
hur platschefen tappade hakan och blev röd i ansiktet när han såg affärsmannen komma
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tillsammans med forskaren och Lahcen. Platschefen som tidigare upplevdes hotfull av
forskaren var extra trevlig och bjöd in till sitt kontor när affärsmannen var på plats.

När alla satt på kontoret på SOS-village ifrågasatte affärsmannen platschefens agerande och
poängterade att det var oacceptabelt att kräva 90 000 DH av Happier Children. Platschefen
svarade att det hela var ett missförstånd och bad om ursäkt till forskaren. Forskaren och
Lahcen förstod snabbt att affärsmannen sponsrade barnhemmet utifrån platschefens agerande
när affärsmannen var i samma rum. Forskaren och Lahcen avslutade efter mötet samarbetet
med SOS-village och platschefen.

Efter denna incident fick Lahcen återigen kliva in i processen och forskaren fick ta ett steg
tillbaka och låta Lahcen förhandla. Affärsmannen sa att han har en annan vän som kan se till
att Happier Children fick en lokal av kommunen där verksamheten kunde hållas. Lahcen
erbjöd sig använda sin farfars gamla hus till barnhemmet, men kommunen godkände inte
Lahcens farfars hus då det var placerat framför en motorväg och inte hade tillräckligt stor gård
där barnen kunde leka.

Affärsmannen tog upp telefonen och ringde några samtal, en halvtimme senare hade Happier
Children fått tillåtelse att få hålla verksamheten i en lokal som tidigare varit ett barnhem men
som lagts ner. Forskaren minns hur hon tänkte, “hur är det möjligt att ha så mycket makt i en
stad”, “affärsmannen ringde några samtal och nu har Happier Children en lokal”. Dagen efter
besökte forskaren lokalen och insåg att lokalen var i stort renoveringsbehov. Lahcen fick
ansvaret att samordna renoveringen medan forskaren började söka sponsorer och kontakta
olika personer som skulle kunna investera i Happier Childrens projekt.

Forskaren insåg att hennes sparpengar och Lahcens bidrag inte var tillräckligt. Forskaren
upplevde att varken den marockanska eller den svenska förvaltningen bidrog eller gav stöd
finansiellt eller med information som kunde göra uppstarten av barnhemmet möjlig. Den
marockanska förvaltningen aviserade avsikten att kunna bidra finansiellt först efter ett år av
fungerande verksamhet. Den prövotiden innebar att under ett års tid ska
barnhemsverksamheten fungera bra där ett 60-tal barn ska få minst tre måltider, egen sovplats,
tillgång till hygien och utbildning. Den svenska förvaltningen aviserade att finansiellt stöd
enbart kan erbjudas till en ideell organisation som varit verksam i minst två år. Att driva
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barnhem i ett år skulle kosta cirka 1 800 000 marockanska dirham1. Årsbudgeten omfattade
kostnader för mat, skolavgifter, skolmaterial, el och vattenkostnader och transport mm.

Många svenska företag sade att de gärna hade sponsrat men att de redan skänker till Unicef
och att forskaren bör kontakta dem. När forskaren kontaktade Unicef fick Happier Children
sponsring för möbler, sängar samt kostnader för renovering av barnhemmet. Forskarens familj
och vänner var med och inredde barnhemmet. Engagemanget och intresset för att stödja och
bidra till Happier Childrens etableringsprocess var stor.

Forskarens yngre syskon som då under 2014 var 10 och 7 år hade en insamling av leksaker
och kläder i sina skolklasser. De pratade med sina lärare om att de ville be sina klasskamrater
fråga sina föräldrar om de kunde skänka leksaker och kläder till barnhemmet deras storasyster
(forskaren) håller på att starta i Marocko. Syskonen lyckades samla in tre stora resväskor med
leksaker och kläder.

Utifrån olika dagboksanteckningar under etableringsprocessen framkom det att
förutsättningarna för att starta ett barnhem var små. Detta eftersom de engagerade personerna
som var involverade i processen inte hade tillräckligt med resurser och saknade erfarenhet av
att starta upp en liknande verksamhet. Men med stark vilja lyckades socialentreprenörerna
hitta olika lösningar på hur barnhemmet skulle kunna drivas och finansieras.
Socialentreprenörerna arrangerade olika insamlingsevent, arrangerade volontärresor där
svenskar volontärarbetade i andra barnhem i Marocko, Malaysia, sålde rosor och använde
sociala medier för insamling av kläder, skor och skolmaterial.

Det krävdes många vändor fram och tillbaka innan Happier Children kunde få ett
godkännande av den marockanska förvaltningen för att driva ett barnhem. Många gånger efter
att äntligen gjort allt som myndigheterna krävde hade de ”glömt” informera att ytterliggare
dokument också måste finnas med i ansökan. Att tjänstemännen i förvaltningen glömde
informera om de olika dokumenten som krävdes inträffade ett 20-tal gånger under ett års tid.
Forskaren minns hur hon sökte igenom olika informationskanaler för att hitta rätt information
men det var väldigt svårt. Tjänstemännen uppgav olika information om vad som krävdes för
att en ideell organisation ska få godkänt och tillåtelse att driva barnverksamhet.

1

1 800 000 marockanska Dirham motsvarar 1 683 000 svenska kronor i växelkursen den 28 juni 2018.
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Den marockanska myndigheten har en officiell hemsida www.invest.gov.ma för utländska
investerare och entreprenörer. Syftet med hemsidan är att ge information till utländska
entreprenörer som vill etablera sig i Marocko, dock är hemsidan inte inriktad på entreprenörer
som vill etablera en verksamhet inom socialt arbete. Informationen som finns kring, lagar,
regler, hur man går tillväga gäller inte om man ville starta en verksamhet för exempelvis barn.
Forskaren minns hur svårt det var att få information om etableringsprocess och blev ofta
hänvisad till någon annan som lika så hänvisade henne vidare, och tillslut hamnade forskaren
hos den första personen forskaren kontaktade. Detta skapade frustration, stress, oro och
hopplöshet hos de involverade socialentreprenörerna som gång på gång försökte gå framåt i
etableringsprocessen. Många gånger tänkte de ge upp men det var alltid någon i gruppen som
påminde övriga om hur viktigt det är att kämpa för barnens skull.

Den 13 april 2014, efter månader av hårt arbete och stort engagemang lyckades den ideella
organisationen Happier Children få ett godkännande av den marockanska myndigheten att
driva barnhem. Forskaren minns att känslan av att äntligen få ett signerat och stämplat
godkännande att starta ett barnhem var helt obeskrivlig. Det var blandade känslor och alla
involverade både skrattade och grät av glädje. Samtidigt hade det hårda arbetet inte börjat än.
Anställda rekryteras, verksamhetens organisering, regler, schema och struktur planerades och
därefter skulle det implementeras. Ett tio-tal anställdes varav sex var barnskötare, en städare,
en dörrvakt, en platsansvarig, en sjuksköterska och en kokerska. Rekryteringen var en
utmaning då organisationen inte hade råd att anställa specialister eller utbildade personer.

Socialentreprenörerna införde olika program som skulle fokusera på olika områden som till
exempel utbildning, hälsa, estetiska ämnen med mera. Detta kunde forskaren dock inte göra
själv utan skrev en annons på Facebook om förfrågan till socialentreprenörer som ville åka till
Marocko och starta ett eget program för barnen i det nystartade barnhemmet. Sjutton
socialentreprenörer åkte till Agadir, Marocko och införde sina program med olika
inriktningar. De socialentreprenörer som valdes bodde alla i Lahcens hus nära barnhemmet.
Lahcen lät socialentreprenörerna bo där för att skapa trygghet för svenskarna som kommit för
att bidra till Happier Children. Det var viktigt för organisationen Happier Children att all
personal skulle känna sig trygga med att bo och arbeta i Marocko under etableringsprocessen.
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Socialentreprenörerna arbetade på barnhemmet åtta timmar per dag, måndag till fredag. De
ansvarade för olika projekt som var till för olika grupper utifrån exempelvis ålder, kön,
intresse och kunskapsnivå. När barnen väl var på plats var den stora utmaningen
implementeringen av de olika projekten. En del av projekten var obligatoriska för barnen som
exempelvis tandhygien och hälsa medan andra projekt som kurser i engelska, datakunskap,
estetiska ämnen var frivilliga. Projekten var olika populära bland barnen. De yngre barnen
älskade estetiska ämnen och olika utbildningar medan de äldre barnen var mer intresserade av
gymnastik, fotboll och datakunskap.

Att bedriva en hel verksamhet är en utmaning speciellt om man inte har tidigare erfarenhet,
men de involverade hade olika bakgrund och erfarenheter vilket gynnade verksamheten på
många olika sätt. En del lyfte ständigt upp barnperspektivet, andra tog upp organisatoriska
faktorer och överlevnadsstrategier vad gäller finansiering och personal. Forskaren minns att
det inträffade en del kulturkrockar i arbetet eftersom det var en blandning av anställda från
både Sverige och Marocko. Det blev ständigt missförstånd och onödiga konflikter bland
personalen trots att alla hade samma syfte vilket var att göra det så bra för barnen som
möjligt. Dock skiljde sig åsikterna åt kring vad och hur man skulle göra för att förbättra
verksamheten för barnen. När programmen tillslut kommit igång och implementerats åkte de
studerade svenska socialentreprenörerna tillbaka till Sverige för vidare studier eller arbete.

Barnhemmet finns kvar idag och ägs av kommunen där Happier Children är ansvarig
organisation för verksamheten. Att driva en svensk verksamhet i Marocko har fortfarande sina
utmaningar trots att etableringen är klar sedan fyra år tillbaka. Forskaren upplever att
organisationen Happier Children fortfarande möts av motgångar, hinder och utmaningar idag.
Myndighetskontakten är fortfarande utmanande och upplevs ofta som oseriös. Det
organisatoriska med att driva en verksamhet är exempel personalfrågor som alltid diskuteras
samt hanteringen av barnen med trauma och begränsade resurser.

Tidigare var forskaren väldigt aktiv och reste till Marocko ofta för att vara på plats. Men idag
har hon inte möjlighet att driva barnhemmet på heltid eftersom hon bor, arbetar och studerar i
Sverige. Idag har hon inte en lika aktiv roll som tidigare. Hon är projektansvarig och ansvarar
för olika ERASMUS+ projekt som Happier Children organiserar och som finansieras av EU
kommissionen. En del av den finansieringen går till att driva barnhemmets löpande
lokalkostnader.

66

5.2 Socialt entreprenörskap vid etablering utomlands
På frågan om socialentreprenörers etableringsprocess utomlands, steg för steg, från idé till
genomförandet av projekten svarade nästan alla socialentreprenörer lika. Alla hade nästan
samma steg men dock olika inställning, förväntningar och metoder för hur det skulle gå till
och hur det faktiskt gick till. Alla hade fått information om Happier Children och därefter fått
idén om att ha ett eget projekt som sedan skulle vara en del av verksamheten i Marocko.

Josef och Rosangela bestämde sig för att bli socialentreprenörer efter att de deltog i ett
insamlingsevent som organisationen Happier Children arrangerade. De båda sa i intervjun att
de blev inspirerade av organisationen och dess ändamål och ville bidra på något sätt. Alla
använde ordet ”inspirerade” för att beskriva varför de valde att ha sina projekt. En annan
mening som också användes för att beskriva varför de beslutade sig för att ha ett projekt
tillsammans med Happier Children var ”Jag ville stödja er”, alltså grundarna.
Sammanfattningsvis blev de flesta inspirerade av organisationens ändamål och ville hjälpa
individerna bakom organisationen.

Efter att socialentreprenörerna tagit beslutet att bidra på något sätt och ha ett eget projekt hade
alla sina egna idéer om vad för projekt de skulle ha och hur det skulle gå till. Det som alla
respondenter hade gemensamt var att de hade projekt som var kopplade till deras yrken,
fritidsintressen eller profession. Tove som tidigare var gymnast och arbetade som
gymnastiktränare hade projektet ”Idrott”. Rosangela som är tandläkare hade projektet
”Tandvård och hälsa”. Josef som studerade IT och matematik på KTH hade projektet
”Matematik och Datakunskap”. Nadja som ägnade sig åt konst och dansade på fritiden hade
projekt med estetiska ämnen. Essadiaa med både sin kockutbildning och 15 åriga
arbetserfarenhet i restaurangbranschen ansvarade för måltiderna. Samtliga projekt var
nödvändiga och behövdes för verksamhetsetableringen.

Alla genomförda projekt i Marocko hade samma målgrupp men uppfyllde olika behov.
Målgruppen var barn som bodde på det nystartade barnhemmet. Barnen var i olika åldrar
mellan 4 och 17 år. Många av barnen har tidigare bott i svåra förhållanden och blivit utsatta
för exempelvis våld och övergrepp. Barnen var väldigt sköra och behövde känna sig trygga
och i säkerhet. Därefter hade de socialentreprenörer syften som uppfyllde olika behov med
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sina projekt. Jennys projekt syftade till att skapa ett intresse för lärande och skolan som
många av barnen saknade.

Josef framhöll vikten av utbildning för barn i intervjun:
”Barn är nyfikna och vill lära sig. Barn som inte haft en trygg hemmamiljö har det
svårt att fokusera på skolan, vilket ofta ledder till att de får ”dåliga” betyg vilket
sänker deras självförtroende”. – Josef, 2017.

Nadjas projekt ”estetiska ämnen” syftade till att barnen skulle få bearbeta allt de varit med om
genom att ge dem möjligheten att uttrycka sina känslor i konst, dans och musik. Nonas projekt
hade som syfte att enbart tillåta barn få vara barn, släppa ansvaret, slippa tänka på hur de ska
få mat eller vara rädda för vad som ska hända när de sover och ha lekar och roliga aktiviteter
som gör dem glada. Lahcen, Sanna och Marias arbete var mer inriktat på verksamhets
organisering, ledning och strukturering.

Planeringen för de olika projekten såg olika ut beroende på den socialentreprenören som
ansvarade för projektet. Jenny, Rosangela, Sanna och Nadja hade en tydlig, strukturerad och
väl detaljerad planering om projektets etablering, schemat och det praktiska genomförandet.
Jenny framhöll:
”Jag planerade lektioner, övningar och upplägg. När jag hade en klar bild över hur
utbildningsprogrammet skulle se ut inhandlade jag det material jag behövde och
därefter ansåg jag mig vara färdig med förberedelserna inför resan.” – Jenny, 2017

Josef, Essadiaa och Maria hade en idé om hur etableringen, projektet och genomförandet
skulle se ut men hade inställningen ”det blir som det blir”. De hade varsitt tema och det var
mer flexibelt gällande vilka aktiviteter som skulle genomföras. Josef, Essadiaa och Maria
hade förberett flera olika aktiviteter ifall en övning inte blev bra, hade andra alternativ och
hade inte fasta övningar inplanerade. Nona och Tove sa i intervjuerna att de inte hade någon
planering alls och menar på att de tänkte vara spontana och anpassa sig utifrån vad barnen
ville göra och därefter improvisera. Förberedelserna för de olika projekten innebar främst
inköp och insamling av material som skulle användas som exempelvis skrivhäften, pennor,
sudd, fotbollar, penslar, måla färger, instrument med mera. Många av socialentreprenörerna
beskrev hur de tog hjälp av sina vänner, arbetskollegor och bekanta vid insamling av material.

De studerade socialentreprenörerna hade olika förväntningar på hur etableringen och
genomförandet skulle gå till. Samtliga hade nästan samma förväntningar på hur etableringen
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skulle gå till och att nästan allt skulle gå enligt planerna. Däremot skiljde sig förväntningarna
åt kring landet, barnhemmet och boendeförhållandet. Förväntningarna berodde på den
marknadskunskap socialentreprenörerna hade innan projektet.

En del av socialentreprenörerna hade aldrig varit i Marocko tidigare och hade en annan bild
av hur landet och dess kultur var. Några hade förväntat sig att Marocko inte hade motorvägar,
trottoarer, väldigt fattigt och att människor svalt ihjäl. Nadja, Josef, Maria och Essadiaa har
föräldrar från Marocko och har varit i Marocko många gånger så de visste vad de kunde
förvänta sig vad gäller landet och boendeförhållandet. Dock varierade förväntningarna på
barnhemmet och dess rutiner mellan socialentreprenörerna. Många hade en bild av att
lokalerna skulle se ut som en vanlig svensk förskola fylld av olika lekrum och flera sovrum
där barnen sov och hade sina kläder. Alla hade dock liknande förväntningar på hur barnen
skulle vara. Orden som användes för att beskriva barnen var söta, roliga, starka, ledsna och
glada.

Innan socialentreprenörerna kunde börja arbeta och genomföra sitt planerade program fick de
först ansöka om provisoriskt arbetstillstånd hos migrationsverket i Marocko. Detta fick de
hjälp med av organisationen Happier Children. Alla skickade sina ansökningar som innehöll
1) Personbevis på engelska från Skatteverket, 2) beskrivning av deras projekt, 3)
anställningsintyg från Happier Children, 4) utdrag ur belastningsregistret för tillåtelse att
arbeta med barn från svensk polis och 5) deras CV. Därefter gjordes en kort intervju på plats i
Marocko. Alla som ansökte fick provisoriskt arbetstillstånd i upp till sex månader.

Happier Childrens socialentreprenörer upplevde förvaltningsstödet vid etableringen av sina
projekt och program olika. En stor del av de ansåg att bemötandet från tjänstemännen var
trevligt och upplevde att de fick den hjälp och information de sökte. Bemötandet beskrevs
generellt med orden trevligt, bra och känslan av att de i förvaltningen lyssnade och försökte
göra det de kunde för att hjälpa men inte hade möjlighet. Många av socialentreprenörerna
berättade om att de flesta som de möte på myndigheterna inte hade befogenhet att svara på de
flesta frågorna vilket gjorde att man sällan fick svar på sina frågor.

De socialentreprenörerna som varken kunde arabiska eller franska såg språket som en av
anledningarna till bristande tillgänglighet på information. De som kunde tala arabiska eller
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franska upplevde dock också saknaden av lättillgänglig information. Rosangela som tog hjälp
av sin man som kunde språket sa under intervjun:
”Trots att min man är marockan och talar flytande arabiska var det svårt att finna
information om exempelvis vilka dokument som krävs för redovisning vid tullen
om man hade större mängd artiklar som exempelvis tandborstar och tandkräm till
barnen.” – Rosangela, 2017

Detta menar Rosangela var en stor utmaning och skapade även hinder då Rosangela trots flera
försök för att få korrekt information inte fick rätt information och tullpolisen tog i beslag allt
material som Rosangela hade samlat in till barnen. Rosangela berättade om frustrationen och
besvikelsen över myndigheternas sätt att hantera ärendet. Sanna, Lahcen och Essadia
refererade till Rosangelas situation som ett exempel på där förvaltningen hindrade
organisationen att göra ett arbete för barnens skull. Det fanns ingen anledning till varför
Rosangela blev stoppad vid tullen i flygplatsen mer än att polisen hade velat ta emot mutor
men Rosangela hade vägrat, berättar Lahcen.

Ett annat hinder flera av socialentreprenörerna berättade om var känslan av att tjänstemännen
och förvaltningarna var korrupta. En del blev erbjudna snabbare hjälp om de betalade och när
de inte tog emot erbjudandet tog procedurerna flera veckor längre. Detta beskrev Jenny under
intervjun:
”Den extremt utbredda korruptionen var oroväckande. Att inte kunna lita på
myndigheter eller andra auktoriteter fick mig att känna mig otroligt maktlös
och tron på rättvisa falnade.” - Jenny, 2017.

Nadja, Sanna och Maria framhöll misstron till myndigheter och bestämda tider. Sanna, Nadja
och Maria berättade att de vid flera tillfällen blivit lovade hjälp och att dokument skulle vara
klara och stämplade efter ett avtalat datum men myndigheterna höll aldrig vad de lovade. De
fick ofta vänta i flera timmar på myndigheter och fick svaret att dokumenten fortfarande inte
är klara, vilket kostade både tid och pengar som kunnat läggas på annat för barnen.
I intervjun med Laila som arbetat som tjänsteman och administrationsansvarig för
handelsfrågor i den marockanska myndigheten för handel och arbete gavs en bild av den
marockanska synen på tjänstemannarollen och hanteringen och bemötandet vid kontakt med
medborgare och utländska entreprenörer.

Laila berättade om vilka direktiv hon som tjänsteman fick om att vara uppmuntrande och
trevliga vid mötet av utländska investerare och entreprenörer. Uppmuntrandet var i form av
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att informera om det ökade intresset hos utländska investerare och företagare att investera på
den marockanska marknaden. Laila och hennes kollegor uppmuntrades att ge exempel på
andra utländska investerare som investerat i samma bransch som de som kommit och bett om
information. Tjänstemännen uppmuntrades svara på de utländska entreprenörernas frågor
kring processen som krävs vid etablering i Marocko. Under intervjun hänvisade Laila till
Marockos lagbok där det står att tjänstemän ska respektera alla medborgare och ickemedborgare. Som tjänsteman tyckte Laila att det saknades intern utbildning kring hur lagen
skulle implementeras internt och externt med mötet med medborgarna. Laila nämnde att det
ofta förekommer mutor för att förenkla en del procedurer som egentligen ska göras utan att
medborgarna ska betala något. Trots att det är förbjudet enligt lag med mutor förekommer det
varje dag att tjänstemännen är korrupta. Laila underströk att bemötandet och stödet av
förvaltningen helt beror på den individuella tjänstemannen.

I frågan om vilket förvaltningsstöd som erbjuds till utländska socialentreprenörer svarade
Laila att en verksamhet som ska bedrivas av utländska socialentreprenörer med ansvar för
människor och speciellt barn är processen betydligt svårare än att etablera en verksamhet som
säljer möbler. Processen för att etablera en verksamhet som ett barnhem kräver många fler
procedurer och att informera och förklara hela processen för socialentreprenörer oavsett vart
de kommer ifrån skulle ta över 2 timmar vilket inte är möjligt. Därför tror Laila att tjänstemän
väljer att enbart förklara de första stegen i en etableringsprocess och vänta med att förklara
resterande steg.

Youssef, den andra ambassadsekreteraren i den marockanska ambassaden i Stockholm
besvarade frågan ”vad erbjuder ambassaden socialentreprenörer för stöd vid
etableringsprocessen i Marocko?”. Youssef svarade att ambassadens hjälp är att hänvisa till
rätt information eller annan myndighet. I fallet om att starta ett projekt för barn i ett nystartat
barnhem skulle ambassaden hänvisa till antingen socialmyndigheten eller arbetsförmedlingen
som kan ha mer information. Youssef poängterade att ambassaden inte är till för att vare
rådgivare för entreprenörer eller företagare steg för steg. Ambassaden kan enbart informera
om vilka andra myndigheter eller hemsidor som socialentreprenörer kan vända sig till.
Ambassaden har fått direktiv att hänvisa utländska investerare eller entreprenörer att besöka
den officiella hemsidan www.invest.gov.se för utländska investeringar och handel i Marocko.
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Slimane, professor i offentlig organisation och företagsekonomi framhöll i intervjun att det
finns tydliga lagar kring hur alla tjänstemän måste behandla alla medborgare och ickemedborgare lika och med respekt. Det finns regler om att tjänstemän arbetar för demokrati
och dess implementering i medborgarnas tjänst. Slimane sa att det i praktiken kan se
annorlunda ut då alla inte blir behandlade lika av olika myndigheter i Marocko. Slimane tog
upp att privatpersoner ofta blir behandlade utifrån vad de har på sig och hur de pratar och gav
ett exempel.
”Om en man utan skor går in till en myndighet och tar en nummerlapp kan
mannen behöva vänta i fyra timmar och sedan få svar på sina frågor. Om en
man med kostym och pratar franska kommer in till samma myndighet
samtidigt som mannen utan skor skulle mannen med kostym enbart behöva
vänta 5 minuter.” – Slimane, 2017.

Detta menar Slimane var vanligt trots att reglerna säger att alla ska behandlas lika. Slimane
lyfte upp vikten av att ha en kontakt i en myndighet för att enklare få svar på frågor eller
snabbare hjälp i processer. Slimane berättade om ett känt uttryck ”din pappa, är min vän” som
man alltid använder när man pratar om kontakten med myndigheter. Uttrycket beskriver
inledningsfrasen vid mötet med tjänstemän i myndigheter, om förhoppningen om att man får
snabbare svar och enklare vägar att genomföra det man vill. Det sociala kapitalet är viktigt
och nödvändigt att ha vid kontakt med myndigheter i Marocko. Slimane poängterade att den
marockanska förvaltningen har en bra bit innan människor blir behandlade lika och får samma
stöd oavsett om de är fattiga, rika, smala, tjocka, friska, sjuka, marockan eller icke marockan.

Abdou Ziat, projektansvarig för svenskhandel i Marocko berättade i sin intervju om hur
svenska entreprenörer och företagare allmänt upplevt kontakten och stödet från den
marockanska förvaltningen vid en etableringsprocess. Enligt Ziat finns mycket information
man kan få från myndigheter om hur man etablerar en verksamhet i Marocko. Däremot måste
man vara noga med vad man frågar och hur man frågar det. Det typiska ”svenska sättet” vilket
är att utgå ifrån att man får all information om det efterfrågade ämnet utan att specifikt fråga
om det funkar inte i Marocko. I kontakten med marockanska myndigheter får man enbart den
informationen man frågar efter. Ziat påpekade att informationen man får beror på personen
man frågar. Svenska entreprenörer har enligt BusinessSweden ofta upplevt att de vid kontakt
med marockanska myndigheter blivit hänvisade till någon annan som sedan hänvisar till
någon annan. Ziat menar på att det är därför det är viktigt att veta vad det är man frågar efter.
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En annan utmaning som svenska entreprenörer och företagare stött på är att tjänstemän i
myndigheterna sällan kan tala engelska aviserade Ziat. Detta gör det svårt att få tillgång till
information eller stöd från förvaltningen vid etableringsprocessen. BusinessSweden
rekommenderar ofta svenska entreprenörer som får rådgivning att ha en person med sig som
kan översätta vid kontakten med myndigheter. All information på de officiella marockanska
myndigheternas hemsidor är på franska och arabiska och inte på engelska tillägger Ziat.

Väl på plats upplevde de studerade socialentreprenörerna irritation, frustration och hopplöshet
när etableringen och projektet inte blev exakt som de planerat. Socialentreprenörernas
förväntningar stämde inte överens med hur det var i verkligheten. Etableringsprocessen gick
inte som planerat. Alla socialentreprenörerna blev tvungna att ändra sin planering och sitt
förbereda program. Detta var på grund av att väl på plats i Marocko var många saker
annorlunda än vad de hade föreställt sig. De allra flesta socialentreprenörerna aviserade att det
uppstod många hinder som störde upplägget för deras respektive projekt.

Socialentreprenörerna i denna studie beskrev att de till en början av genomförandet var
besvikna över hur deras projekt resulterade till. Nästan inget gick som planerat och flera av
socialentreprenörerna kände att deras arbete och insats inte hjälpte tillräckligt många av
barnen som de hade hoppats på. Sanna sa i sin intervju:
”Det var till en början svårt och frustrerande att inse att ens arbete inte hjälpe
alla barnen. Det kändes som att hela ens arbete var otillräckligt eftersom det
fortfarande fanns tusentals barn som fortfarande inte kunde bo på
barnhemmet”. – Sanna, 2017.

Några av socialentreprenörerna var nöjda med sin egen insats och förvånade över hur bra
resultatet blev. Alla socialentreprenörer svarade att det mot slutet av sitt arbete var nöjda över
det resultat de åstadkommit; ett nyväckt intresse för engelska och övriga studier, ökade
kunskaper kring tandhygien och hälsa, skapandet av en trygg och säker hemmiljö för barnen,
fastställandet av rutiner, strukturerandet av organisationen och glädjen barn kände av att flera
vuxna var engagerade i att skapa en trevlig, rolig, lekfull, trygg och lärande hemmamiljö för
barnen.

Frågan om hur arbetet med Happier Children påverkat socialentreprenörerna på personligplan
under projektets gång och idag ställdes och svaren varierade. Jenny, Maria, Josef och Nona
uttryckte hur arbetet på barnhemmet givit dem perspektiv på deras egen livssituation och
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livsstil. De använda ordet ”tacksam” för hur deras livssituation är idag och att det är
nödvändigt att få se hur andra människor kan ha det. De tog med sig alla olika intryck som
både var vackra men också hemska. De hemska intrycken handlade främst om hur barnen
hade blivit behandlade innan de kom till barnhemmet. Barnens berättelser om vad de blivit
utsatta för till exempel våld, sexuellt utnyttjande, fysisk och psykisk våld och den orättvisa
verkligheten mellan de fattiga och rika i Marocko. De vackra intrycken handlade om
människorna och de involverade personalen som alla var engagerade och ville bidra med en
bättre och trygg verksamhet för barnen.

Nadja, Jenny, Tove och Sanna framhöll i intervjuerna att de påverkats och utvecklats på
personligt plan under projektens gång. De aviserade flera lärdomar de tagit med sig från
arbetet med Happier Children i Marocko;
”Resultatet är inte det viktigaste, utan snarare det blotta faktum att det finns
människor som försöker” – Jenny, 2017.
”Det går att planera saker i minsta detalj men verkligheten kommer att
bjuda på överraskningar man helt enkelt måste acceptera och improvisera
kring”. – Sanna, 2017.
”Även en liten skillnad är något stort i det stora hela” – Tove, 2017.
”Jag hade innan arbetet i Marocko väldigt höga ambitioner och satte press
på mig själv och mina prestationer. Jag insåg att även om man inte når
stjärnorna så kan man nå trädtopparna och fortfarande vara tillräcklig och
behövd”. – Nadja, 2017.

Rosangelas, Lahcens, Essadiaas och Sannas lärdom från arbetet med Happier Children var
relaterade till hur man startat och driver en verksamhet. De beskrev hur svårt det var från
början då allt var nytt. Verksamheten, rutiner, strukturen, organisationen, barnen och
personalen vara nya. De anser att de tar med sig mer kunskaper och erfarenheter av att starta
en ny verksamhet. De poängterade även vikten av tålamod, uthållighet och hårt arbete för att
nå resultat. Lahcen sa under sin intervju:
”Att starta ny verksamhet kräver tålamod, uthållighet, kunskap, erfarenhet
och att kunna komma på snabba lösningar. Behärskar man inte det så
kommer man var tvungen att lära sig det” - Lahcen, 2017

Flera av socialentreprenörerna underströk hur deras eget självförtroende stärktes och att de
insåg att de faktiskt gjorde skillnad. Zahra sa:
”Mitt självförtroende utvecklades då ansvarstagandet av att utveckla ett
eget projekt krävde att jag efter flera års av tillbakadraghet behövt
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socialisera mig, öppna upp och successivt befinna mig i situationer där jag
ständigt behövde utveckla mina sociala kompetenser”. – Zahra, 2017.

Alla socialentreprenörerna sa att de tar med sig att man inte ska fokusera på det som inte
fungerar och istället lägga sin energi och kraft på arbetet som fungerar. Nadja berättade att
man gång på gång fick höra av grundarna att fokusera på vad som är bäst för barnen och att
inte lägga energi på det som är negativt.

5.3 Utmaningar vid etablering utomlands
Intervjuerna visar att de studerade svenska socialentreprenörerna upplevde psykiskt avstånd
vid etableringsprocessen. Det psykiska avståndet upplevdes på olika sätt. Samtliga ansåg att
det psykiska avståndet skapade hinder, utmaningar, irritation, stress och frustration i arbetet.

Socialentreprenörerna Jenny, Tove, Nona, Rosangela, Zahra och Sanna hade inga
språkkunskaper i arabiska. Jenny och Sanna kunde dock franska. De andra
socialentreprenörerna kunde tala arabiska eller franska som är språken man talar i Marocko.
De som inte kunde arabiska eller franska berättade hur saknaden av att tala samma språk som
sina medarbetare och framförallt barnen skapade ett utanförskap, stress, frustration och var
personligt påfrestande i det vardagliga arbetet. Jenny sa:
”Språkbarriärer gjorde mig frustrerad. Ibland, när jag behövde uttrycka något
i affekt, sa jag det på svenska bara för att förmedla en känsla. Jag upplevde
att barnen förstod mig bättre om jag talade med känsla på svenska”- Jenny,
2017.

Nona och Rosangela lyfte upp utmaningen att lära ut och förklara för barnen när de inte kunde
kommunicera på samma språk. Båda berättade hur de använde kroppsspråk och upplevde att
barnen förstod dem. Tove och Zahra beskrev den ständiga frustrationen och oron som fanns
över att inte förstå vad omgivningen pratade om. Nona poängterade att hon hade ett stort
förtroende för de studerade svenska medarbetarna som kunde tala arabiska att de översatte
rätt.

Nadja och Maria sa dock de hade svårt att uttrycka precis det de ville ha sagt på arabiska på
grund av litet ordförråd. Flera beskrev hur det ständigt uppstod missförstånd kring hur olika
arbetsuppgifter skulle genomföras, vilket försvårade samarbetet mellan de svenska och
marockanska lokalanställda. De ständiga missförstånden uppstod ofta på grund av saknaden
av språk samt kulturskillnader. För socialentreprenörerna som kunde antingen arabiska eller
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franska sågs inte språkskillnaden som ett hinder i deras vardag. De socialentreprenörer som
kunde arabiska upplevde hinder från kulturskillnader och skillnader i arbetssed.

Lahcen och Essadiaa upplevde inga hinder eller utmaningar på grund av skillnader i arbetssed
som alla de andra socialentreprenörerna upplevde. Resterande socialentreprenörer uttryckte
hur skillnader i arbetssed skapade utmaningar i vardagsarbetet och etableringen av
barnhemmet. Flera lyfte upp hur de marockanska medarbetarna inte planerade långsiktigt utan
mer försökte hitta snabba lösningar som inte skulle kunna fungera långsiktigt. Detta var
tydligt när olika beslut skulle fattas vid etableringsprocessen, framhöll flera av de studerade
svenska socialentreprenörer.

Alla socialentreprenörer berättade om frustrationen över att de marockanska arbetarna inte
höll tider, vilket ledde till tidsfördröjningar och ständiga förändringar i det planerade schemat
vilket ibland ledde till snabba lösningar som kunnat vara bättre om medarbetarna kom i tid.
Tidsfördröjningarna var allt mellan fem minuter till två timmar. Ett tydligt exempel beskrevs
av Nadja.
“Jag och min marockanska kollega skulle åka till en annan stad tidigt på
morgonen för att köpa material för konstskapande lektionen jag skulle ha med
barnen dagen efter när några personer från Casablancas kända moderna
konstgalleri skulle komma på besök för att alternativt kunna ha en utställning
av barnens konst. Men den marockanska kollegan kom inte på avtalad tid och
jag missade därför tåget och hann ej handla allt material som jag hade planerat.
Beslutsfattarna för konstgalleriet kom på besök och jag kunde inte visa det jag
hade planerat”. – Nadja, 2017.

Många av de studerade socialentreprenörerna framhöll irritationen över saknaden av struktur
och irrelevanta samtalsämnen som hölls under viktiga förhandlingsmöten. Sanna kände
frustration när hon vid flera möten med exempelvis tandläkare, ögonoptiker, apotek eller
vårdcentralen för att skapa ett gott samarbete för barnens skull men där ägarna diskuterade
irrelevanta samtalsämnen. Sanna ansåg att det ofta var oprofessionella möten. Detta
bekräftades även i Maria, Nadja och Zahras intervjuer.

Lahcen och Essadiaa beskrev det psykiska avståndet och kulturkrockar kring synen på
hanteringen av barnen och dess utmaningar. Essadiaa menade på att även om hon har
marockanskt ursprung var det en chock att se hur andra organisationer och aktörer behandlade
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och pratade om barnen i barnhemmet. Essadiaa framhöll att språket som användes för att
beskriva barnen var ett språk som i Sverige är helt oacceptabelt.
”Femåriga barn kallades för tjuvar, banditer, avskum, råttor av andra
organisationer som lämnade över sina barn till det nya barnhemmet”. –
Essadiaa, 2017.

Organisationen Happier Children var tydliga och väldigt hårda med att anställda i
barnhemmet inte får använda våld, slå eller på annat sätt bestraffa för disciplinering av
barnen. Bland de marockanska arbetarna var detta tänk nytt men stöttades av flera. Två
anställda under etableringsprocessen fick sparken då de bestraffat barnen genom att stänga in
dem i ett rum och använda våld berättade Lahcen. Både Lahcen och Essadia understrycker att
inte alla marockaner i Marocko slår barn, dock är det fortfarande accepterat i exempelvis
skolor där lärare får slå barn om de inte gjort läxan.

Sanna, Maria och Nadja tog under intervjuerna upp att de upplevde att muntligt avtal inte
existerade i överenskommelser med olika marockanska aktörer. De uttryckte missnöjet av att
komma överens om olika saker, tid, plats, krav och hur de marockanska aktörerna ofta inte
utförde det som hade beslutats. Nadja, Maria och Sanna sa att de haft svårt att känna tillit för
sina marockanska medarbetare eller andra involverade aktörer vad gäller genomförandet av
arbetsuppgifter. De beskrev att deras marockanska medarbetare har en annan inställning till
arbetet och hade en annan arbetsmoral än vad de svenska anställda hade. Det upplevdes att de
marockanska medarbetarna hade en mer ”mañana mañana” inställning, vilket skapade stress
hos en del svenska anställda då de inte kunde vara säkra på att arbetsuppgifterna levereras i
tid.

5.4 Resurser vid etablering utomlands
Intervjufrågorna som lyfte fram nätverket handlade om de socialentreprenörers val av
organisationen Happier Children och valet av land att ha projektet i, hur de upplevda
samspelet och mottagandet av marockanska medarbetare och organisationer samt vilka
nätverkens för- och nackdelar är.

Alla socialentreprenörer förutom Rosangela och Josef hade en tidigare relation till
medgrundarna för Happier Children. De andra socialentreprenörerna hade antingen tidigare
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spelat i samma fotbollslag, jobbat tillsammans, gått i samma gymnasium, var vän eller släkt
med grundarna för Happier Children.

För alla socialentreprenörer förutom Josef och Rosangela var valet av organisationen baserat
på kontaktnätet och relationen de hade till medgrundarna. Valet av att ha projekt i just
Marocko var att de flesta av socialentreprenörerna hade någon koppling till Marocko. De var
antingen gifta/ förlovade med en person som hade marockanskt ursprung eller hade föräldrar
från Marocko. De personer som inte hade någon koppling till Marocko hade en relation till
medgrundarna och där var valet av land inte lika avgörande.

Alla socialentreprenörer förutom Lahcen och Nadja hade till en början enbart medgrundarna i
sitt nätverk. Nadja som bodde i Marocko hade ett stort nätverk med personer som bestod av
unga engagerade personer som hade en annan sysselsättning (studier eller jobb). Alla personer
som ingick i Nadjas nätverk kände hon innan etableringsprocessen av Happier Childrens olika
projekt.

Lahcens nätverk bestod av personer som inte har någon direktkoppling till ideellt arbete utan
var högt uppsatta poliser, bankdirektörer, framgångsrika affärsmän och mäktiga aktörer som i
sin tur hade vänner och kontakter i myndigheter som hjälpte till med uppstarten av
barnhemmet. Lahcen underströk i sin intervju vikten av ett mäktigt nätverk:
”Känner man inte någon av de högsta hönsen kommer man bara slänga
hundratusentals pengar i sjön och forfarande inte lyckas göra någon nytta” –
Lahcen, 2017

Enligt Lahcen var det viktigaste inte att bilda en formell relation som direkt skulle bidra till
Happier Children utan snarare informell. Detta då han menade att informella relationer där
relationen är snarare en vänskapsrelation än en affärsrelation skapar mer tillit och lojalitet.
Lahcen poängterade att den största delen av hans arbetsuppgifter var att skapa nya relationer
och spendera tid med personer som inte nödvändigtvis har en direkt koppling till branschen
eller någon ideell verksamhet utan som är mäktiga och har mäktiga kompisar som har direkt
koppling till myndigheter som kunde möjliggöra uppstarten av barnhemmet. Det är ett
ständigt eftersökande efter mäktiga individer som Lahcen socialiserade sig med genom fika,
middagsbjudningar med mera. Majoriteten av individerna som ingick i Lahcens nätverk
hade ingen relation till Lahcen innan Happier Children.
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Alla de andra socialentreprenörerna hade innan projektets start inget större nätverk utöver
Happier Childrens grundare. Under projektets gång lärde de känna fler personer, aktörer och
organisationer som blev en del av deras nätverk. Många blev introducerade till nya grupper
och därmed växte nätverket.

På frågan om hur mottagandet från andra organisationer och medarbetare upplevdes svarade
majoriteten att mottagandet var bra och trevligt till en början men sällan långvarigt.
Socialentreprenörerna menade på att detta hade sin grund i kulturskillnader, språkbarriärer
och synen på hur verksamheter och samarbeten ser ut.

Några få uttryckte missnöje kring mottagandet från andra organisationer och relevanta
aktörer. Socialentreprenörerna upplevde att många organisationer som de var i kontakt med
var ofta misstänksamma och anklagade dem för att vara spioner. En del upplevde att det fanns
en konkurrens mellan de olika organisationerna och att det påverkade samspelet med
socialentreprenörerna. Josef utryckte det såhär:
”Jag mötes ofta av skeptism och fick ofta frågor som initierade att jag hade
annat syfte med mitt projekt än att hjälpa föräldralösa barn” – Josef, 2017.

Socialentreprenörerna beskriver hur det nätverk de ingick i skapade genvägar som
underlättade etableringsprocessen utomlands samt var ett stöd vid utmaningar som de möte
under resans gång.
”Utan mina vänners hjälp med materialinköp, transport hade det tagit längre tid,
kostat mer och varit jobbigare med transportbyten” – Nadja, 2017

Under etableringsprocessen var Nadjas vänner en stor tillgång inte bara för Nadja utan även
för de andra socialentreprenörerna. Nadjas nätverk hjälpte till med exempelvis information,
guidning, transport, dokumentation i bilder och videofilmer, materialinköp till billigare priser
och Nadjas vänner hade i sin tur vänner som arbetade på marknaden och med översättning.
Nadjas vänner spenderade mycket tid med socialentreprenörerna efter jobbet och arrangerade
olika utflykter som haiking, surfing med mera. Nadjas nätverk bjöd in de andra
socialentreprenörerna och flera informella relationer skapades som inte enbart var
affärsrelaterade trots att de var till stor hjälp för verksamhetsarbetet.
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De andra socialentreprenörerna som enbart hade Happier Childrens grundare i sitt nätverk vid
etableringsprocessens start framhöll hur deras lilla nätverk skapade trygghet för hela projektet
samt fungerade som informatör för hur projektet skulle kunna se ut i praktiken. Ordet trygghet
användes av flera när frågan om vad nätverket gav socialentreprenörerna. De poängterade att
det inte enbart handlade om just trygghet i verksamhetsskapandet utan även tryggheten i det
privata livet och som utlänning i ett främmande land.

Socialentreprenörerna poängterade hur mycket stöd de upplevde att de fick av sitt nätverk
under etableringsprocessen. Nätverket fungerade som ett stöd i situationer där
socialentreprenörerna kände frustration, irritation och hopplöshet vid mötet av en del hinder
och utmaningar. I nätverket var det alltid någon som försökte underlätta och hjälpa en. Sanna
sa:
”Jag kände mig trygg och säker i min omgivning. Jag kände att jag blev sedd
och hörd och att det alltid fanns en kollega eller någon annan i nätverket som
kunde ge mig en kram när det kändes jobbigt.”

Många av socialentreprenörerna upplevde att de kände sig inspirerade av de andra
socialentreprenörerna, kollegorna och andra involverade personer i nätverket. Många
underströk hur de inte skulle ha klarat av att fortsätta arbetet utan att ha sitt kontaktnät med
kollegor och nya vänner. Många menade på att alla motiverade och peppade varandra till att
våga utvecklas som personer och fortsätta arbetet.

Den största tillgången som nätverket var främst all information socialentreprenörerna fick av
nätverket de ingick i. Information som nätverket bidrog med var allt ifrån
marknadskunskaper, verksamhetsinformation, administrationsfrågor, vad material kostar, till
tips på trevliga lunchställen. Dock var en del av informationen från nätverket inte alltid
korrekt underströk flera socialentreprenörer.

Tre av socialentreprenörerna upplevde att det ibland var svårt att ingå i ett nätverk där all
information inte var tillgänglig för alla i närverket. Ett exempel som beskrevs var att de
anställda och socialentreprenörerna inte fick all information kring barnens tidigare
livssituation vilket ibland skapade onödiga situationer där barnen blivit skrämda. De få
personerna i ledningen och administrationen som hade informationen ansåg att personalen
som arbetar närmast barnen inte ska ha alla information för att inte bilda sig en bild av barnet
eller döma barnen efter vad de blivit utsatta för. Socialentreprenörerna kände sig ibland
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utanför när inte all information var tillgänglig för de involverade. Socialentreprenörerna som
inte kunde arabiska kände sig ibland utanför och upplevde att de som kunde arabiska hade
starkare relationer till varandra i nätverket än de som inte kunde arabiska.
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6. Analys
Nedan presenteras analysen av studiens empiri.

6.1 Socialt entreprenörskap vid etablering utomlands
Gällande val av marknad kom det fram i empirin att de flesta socialentreprenörerna hade
någon koppling till Marocko. Kopplingen till Marocko motiverade valet att etablera projekt
där som är en marknad långt ifrån Sverige kulturmässigt och språkmässigt. Detta gör att
Johanson och Vahlnes (1977) och Hollensens (2004) forskning om att entreprenörer börjar
med att etablera sig på närliggande marknader inte helt kan förkastas i denna studie. Detta då
majoriteten av socialentreprenörerna hade en koppling till landet vilket på ett sätt kan ses som
att de valde ett land som är psykiskt nära. Detta kan också bero på att det är vanligt att
socialentreprenörer från västvärlden etablerar sig i utvecklingsländer för att hjälpa och bidra
till att lösa samhällsproblem (Bell, Moore och Al-shammari, 2008). Johanson och Vahlnes
forskning är riktad mot företagare och entreprenörer och inte specifikt för socialentreprenörer
vilket kan förklara varför socialentreprenörerna Jenny, Sanna, Tove och Nona valde landet
Marocko trots det psykiska avståndet. Sammanfattningsvis påverkas socialentreprenörernas
val av marknad mer av socialentreprenörernas individuella nätverk och deras nätverks
kopplingar till ett land snarare än Johansons och Vahles (1977) teori om att valet av marknad
oftast är marknader som har ett psykiskt avstånd nära hemmamarknaden.

Etableringsprocessen för de olika projekten i Marocko var nästan lika för alla
socialentreprenörerna enligt empirin. Utifrån deltagande observationer, dagboksanteckningar
och intervjuer med socialentreprenörer framstod ett mönster i hur respektive
socialentreprenörs etableringsprocess av sitt projekt gick till. Mönstret visade sig vara att
socialentreprenörernas etableringsprocess utomlands gick till på följande sätt: 1)
socialentreprenörerna fick information om möjligheten att skapa ett eget projekt i ett nystartat
barnhem, 2) beslut om vad projektets syfte skulle vara, 3) planera och förbereda inför
implementeringen av projekten, 4) flytten till Marocko och tillslut 5) genomförandet av
projektet på barnhemmet i Marocko. Forskarens egna erfarenheter ifrån deltagande
observationer bekräftade de andra socialentreprenörernas intervjusvar. De studerade svenska
socialentreprenörernas etableringsprocess gick inte fullt ut i linje med någon tidigare
forskning eller teori kring etableringsprocessens tillvägagångssätt. Empirin visade att vissa
delar stämde överens med tidigare forskning och andra delar inte alls stämde överens med
tidigare teorier om hur en etableringsprocess kan gå till. Johanson och Wiedersheims (1975)
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syn på tillvägagångssätt var att entreprenörer och företagsverksamheter expanderar successivt
och progressivt genom olika faser, vilket både socialentreprenörerna i denna studie samt
forskarens egna deltagande observationer bekräftar. Det empiriska materialet visade även att
socialentreprenörernas projekt/program redan till en början syftade till att etablera projekten
utomlands. Detta bekräftades även av forskaren och Lahcen som var grundarna av Happier
Children. Detta tillvägagångssätt enligt teorin om Born Globals verksamheter utför vissa steg
i etableringsprocessen snabbare än väntat och utförs i olika ordning, samtidigt som strukturen
för etableringen påminner om Uppsalamodellen (Luostarinen och Gabrielsson, 2006).
Socialentreprenörernas etableringsprocess av sina respektive projekt hoppade över många steg
i processen på grund av forskaren och Lahcens breda kontaktnät och sociala kapital som
framgick i intervjun med Lahcen men också forskarens egna deltagande observationer och
dagboksanteckningar.

Utifrån empirin åkte socialentreprenörerna direkt till den nya marknaden utan att ”exportera”
sitt projekt eller utan att anställa lokala agenter som har marknadskunskaper och erfarenheter
av branschen. Hollensens (2004) menar i sin etableringskedja att entreprenörer inte i första
steget flyttar till den nya marknaden utan att påbörja processen på hemmamarknaden och utan
att exportera till exempel projektidén vilket socialentreprenörernas erfarenheter i denna studie
inte kunde bekräfta. Happier Childrens socialentreprenörer etablerade sina projekt i Marocko
men hade förberedande arbete i Sverige. Att Hollensens (2004) teori om etableringskedjan
inte gick i linje med empirin kan ha sin grund i att etableringskedjan inte är anpassad för
socialentreprenörers etableringsprocess samt att det rörde sig om ett projekt med
barnverksamhet och inte försäljning av exempelvis varor.

Nadja, Jenny, Tove och Sanna framhöll i intervjuerna att de påverkats och utvecklats på ett
personligt plan under projektens gång. Rosangelas, Lahcens, Essadiaas och Sannas lärdom
från arbetet med Happier Children var ökade kunskaper och erfarenheter av att starta en ny
verksamhet. Flera av socialentreprenörerna underströk hur deras eget självförtroende stärktes
och att de insåg att de faktiskt gjorde skillnad. Zahra sa:
”Mitt självförtroende utvecklades då ansvarstagandet av att utveckla ett
eget projekt krävde att jag efter flera års av tillbakadraghet behövt
socialisera mig, öppna upp och successivt befinna mig i situationer där jag
ständigt behövde utveckla mina sociala kompetenser”. – Zahra, 2017.
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Samtliga socialentreprenörer sa att de tar med sig att man inte ska fokusera på det som inte
fungerar utan istället lägga sin energi och kraft på arbetet som fungerar. Utifrån forskarens
deltagande observationer och socialentreprenörernas intervjusvar kan den tidigare forskning,
där Desa (2011) påpekade att socialt entreprenörskap stärker de involverade individernas
förtroende på sin egen förmåga bekräftas. Socialentreprenörerna i denna studie beskrev att de
fick stor erfarenhet och kunskap om etablering och dess utmaningar vilket kan ha bidragit
tillförstärkandet av socialentreprenörernas självförtroende.

6.2 Utmaningar vid etablering utomlands
Många av Happier Childrens socialentreprenörer upplevde att utmaningarna främst rörde sig
om begränsad information samt skillnader i språk och kultur vilket gjorde det svårt för
socialentreprenörerna att erhålla information om marknaden, kunskap om hur olika processer,
förhandlingar och affärer sköts vilket bekräftar Uppsalamodellens teorier om olika
utmaningar vid etableringsprocessen utomlands (Johanson och Vahlne, 1977).
Socialentreprenörerna Jenny, Tove, Nona, Rosangela, Zahra och Sanna hade inga
språkkunskaper i arabiska och berättade hur saknaden av att tala samma språk som sina
medarbetare och barnen skapade utanförskap, stress, frustration och var personligt påfrestande
i det vardagliga arbetet. Flera beskrev hur det ständigt uppstod missförstånd i hur olika
arbetsuppgifter skulle genomföras vilket försvårade samarbetet mellan de svenska och
marockanska medarbetarna. De ständiga missförstånden uppstod ofta på grund av saknaden
av språk samt kulturskillnader. Trots att empirin bekräftar den teoretiska referensramens
antaganden om att begränsade språkkunskaper skapar hinder i informationsflödet, är det
viktigt att påpeka att de personer som kunde språket hade svårighet att få information om
exempelvis hur en etablering skulle gå till, vilka blanketter, formulär som skulle skickas in.
Detta kan bero på kulturella skillnader i hur information hittas. I Sverige hittar man all
information via webben, på myndigheternas hemsida och förväntning av rätt information vid
samtal och servicekontor råder.

De studerade socialentreprenörerna uttryckte hur skillnader i arbetssed skapade utmaningar i
vardagsarbetet och etableringen av barnhemmet. Psykiskt avstånd omfattar även skillnader
mellan länder avseende affärssed (Johanson och Vahlne, 1977), hur processer, förhandlingar
och handel sköts (Penrose, 1966). Flera av socialentreprenörerna lyfte upp hur de
marockanska medarbetarna inte planerade långsiktigt utan mer försökte hitta snabba lösningar
som inte skulle kunna fungera långsiktigt. Detta var tydligt när olika beslut skulle fattas vid
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etableringsprocessen menade flera av socialentreprenörerna. Alla socialentreprenörerna
berättade om frustrationen över att de marockanska arbetarna inte höll tider, vilket ledde till
tidsfördröjningar och ständiga förändringar i det planerade schemat vilket ibland ledde till
snabba lösningar som kunnat vara bättre om medarbetarna kom i tid. Skillnader kring hur
förhandlingar hanteras enligt Uppsalamodellen (Johanson och Vahlne, 1977), bekräftades av
att många av socialentreprenörerna framhöll irritationen över saknaden av struktur och
irrelevanta samtalsämnen som hölls under viktiga förhandlingsmöten.

En del av socialentreprenörerna upplevde att de hade begränsad tillit för sina marockanska
medarbetare på grund av skillnader i genomförande av arbetsuppgifter vilket Johanson och
Vahlne (1977) tar upp i sin forskning där skillnader i språk och kultur begränsar tilliten
mellan parterna. Enligt empirin begränsades tilliten på grund av saknaden av muntligt avtal
och missnöjet av att komma överens om olika saker, tid, plats, krav och hur de marockanska
aktörerna ofta inte utförde det som hade beslutats. Enligt Uppsalamodellen kan skillnader i
språk begränsa tillförlitligheten mellan parterna men viktigt att poängtera är att både Maria
och Nadja hade språkkunskaper i arabiska men kände fortfarande begränsad tillit till de
marockanska involverade aktörerna vilket kan tolkas som att skillnader i kultur har större
effekt på tillitsgraden än skillnader i språk.

Happier Childrens socialentreprenörer upplevde förvaltningsstödet vid etableringen av sina
projekt olika. En stor del upplevde att de fick den hjälp och information de sökte medan den
andra delen upplevde att de flesta tjänstemännen som de mötte på myndigheten inte hade
befogenhet att svara på de flesta frågorna vilket gjorde att de sällan fick svar på sina frågor.
Enligt Korosec och Bermans (2006) forskning kan bristande förvaltningsstöd bero på att
socialentreprenörernas verksamhet och projektens ändamål saknar politiskt stöd från landets
förvaltningar. Utifrån empirin beskrev både de marockanska tjänstemännen Laila och Youssef
att Marocko vill stödja utländska investerare och entreprenörer då de hade fått tydliga direktiv
att uppmuntra och informera om andra utländska investerare inom samma bransch och att
information är tillgänglig på den officiella hemsidan www.invest.gov.ma. Laila påpekade dock
att utländska entreprenörer som vill driva barnverksamheter får det betydligt svårare om
mindre stöd än entreprenörer som är mer företagare. Detta kan förklara varför vissa
socialentreprenörer upplevde brister i förvaltningsstödet.
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De socialentreprenörer som varken kunde arabiska eller franska såg språket som en av
anledningarna till bristande tillgänglighet till information vilket bekräftas av Johanson och
Vahlnes (1977) forskning kring det psykiska avståndet där skillnader i språk begränsar
tillgången till information om marknaden. Detta är ett hinder många svenska entreprenörer
och företagare stött på då tjänstemän i myndigheterna sällan kan tala engelska aviserade Ziat i
intervjun.

Utifrån empirin blev inga av socialentreprenörerna utsatta för våld, stöld eller vandalisering.
Martus (2006) beskrev i sin forskning hur socialentreprenörer vars verksamhet saknar
politiskt stöd av förvaltningar på den bortamarknaden bli utsatta för våld, sabotage, stölder
och vandalisering av förvaltningar. Däremot kan de hinder som vissa av socialentreprenörerna
upplevt tolkas som sabotage. En del av socialentreprenörerna blev erbjudna snabbare hjälp om
de betalade och när de inte tog emot erbjudandet tog procedurerna flera veckor längre, vilket
kan tolkas som sabotage. Känslan av att tjänstemännen och förvaltningarna var korrupta
beskrevs av både socialentreprenörerna, tjänstemannen Laila och professorn Slimane. Laila
och Slimane påpekade att det trots förbjudet enligt marockansk lag av mutor, förekommer det
varje dag då många tjänstemän är korrupta. Samtidigt underströk de att det helt beror på dem
individuella tjänstemannen. Lindquist (1998) menar att tjänstemannen måste ha det moraliska
ansvaret. Det moraliska ansvaret krävs eftersom en tjänstemans agerande påverkar om lagen
och offentliga etos följs eller inte (Lindquist, 1998).

I empirin, från Lailas intervju framgår det att det finns krav på tjänstemännen i Marocko där
deras ansvar är att implementera lagar och regler och fungera som en bro för medborgare och
den politiska makten och kungariket vilket bekräftar Lindquists (1998) forskning. I empirin
framhöll en stor del av socialentreprenörerna att bemötandet av tjänstemännen var trevligt och
de upplevde att de fick den hjälp och information de sökte. Det finns olika normer och
förväntningar på hur ämbetsmannen bör vara, vilka skyldigheter, beteenden, beslut och
åtgärder som bör användas Lindquist (1998). I empirin aviserade Nadja, Sanna och Maria
misstron till myndigheter. Sanna, Nadja och Maria berättade att de vid flera tillfällen blivit
lovade hjälp och att dokument skulle vara klara och stämplade efter ett avtalat datum men
myndigheterna höll aldrig vad de lovade. Förväntningarna som en del av
socialentreprenörerna hade stämde inte överens med verkligheten vilket kan ha sin grund i att
det finns skillnader i förväntningarna och normerna för hur en tjänsteman bör vara och agera
vilket också kan kopplas till Johanson och Vahlnes (1977) teori om det psykiska avståndet.
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I empirin lyfte en del av socialentreprenörerna upp viktiga egenskaper och förkunskaper att ha
för att överleva på en ny marknad utifrån sina erfarenheter. Vikten av ett brett nätverk med
mäktiga aktörer, tålamod, uthållighet, hårt arbete för att överleva och nå resultat i en
etableringsprocess i ett land skilt från ens hemmamarknad uttrycktes av flera
socialentreprenörer. Uppsalamodellen kritiseras av Johanson och Mattson (1986) för att teorin
saknar viktiga aspekter som entreprenörers specifika karaktärsdrag och egenskaper för att
lyckas och överleva på en ny marknad med stort psykiskt avstånd i sin forskning.

6.3 Resurser vid etablering utomlands
Valet av organisation och valet av marknad var för alla socialentreprenörerna förutom Josef
och Rosangela baserat på sitt kontaktnät och den nära relationen de hade med Happier
Childrens medgrundare. Lahcen och forskaren är medgrundarna, Jenny var forskarens gamle
fotbollskamrat, Tove och Nona var tidigare arbetskollegor och Nadja är medgrundarnas syster
och dotter. Detta går hand i hand med Coviellos och Munros (1997) forskning som hävdar att
valet av marknad att etablera sig på påverkas av nätverksrelationer.

Socialentreprenörerna framhöll i intervjuerna att den största tillgången av att ingå i ett nätverk
var all information som nätverket bidrog med. Informationen omfattade marknadskunskaper,
verksamhetsinformation och tips på trevliga restauranger. Detta bekräftar tidigare studier som
påpekar att nätverksrelationer, både formella och informella relationer (Coviellos och
Munros, 1999) är den grundläggande källan till information och kunskaper om den nya
marknaden vilket gör etableringsprocess utomlands snabbare och mindre kostsam (Mitgwe,
2006). Socialentreprenören Nadja lyfte särskilt upp hur hennes nätverk hjälpte henne med
materialinköp, transport som minskade kostnaderna, sparade tid och förenklade hennes arbete.

Att ett nätverk är viktigt vid etableringsprocessen utomlands poängterades av flera
socialentreprenörer, Abdou Ziat (projektansvarig för svensk handel i Marocko) och professorn
Slimane i empirin. Vikten av nätverk vid etablering utomlands har uppmärksammats av flera
forskare (Coviellos och Munros, 1999), (Di Domenico, Haugh och Tracey, 2010) givet att de
ekonomiska och sociala resurserna ofta är begränsade (Jack, Drakopoulou, Dodd och
Andersson, 2008). Socialentreprenören Lahcen underströk vikten av ett brett nätverk som
innehåller personer, organisationer och aktörer som inte nödvändigtvis har en direkt koppling
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till en verksamhet som ett barnhem. Lahcen poängterade istället vikten av att ha ”mäktiga”
aktörer i sitt nätverk vilket också lyfts upp i Forsmans et al (2002) forskning som beskrev hur
enskilda utomstående individer med stor makt kan påverka samarbetet med andra aktörer i
nätverket samt reducera informationskostnader. Lahcens intervjusvar och forskarens
deltagande observationer bekräftar Fields (2003) teori om att entreprenörers nätverk blir en
resurs och en immateriell tillgång när den grundas på socialt kapital. Enligt Bourdieu och
Wacquant (1992) är socialt kapital att ta vara olika resurser som tillfaller en individ eller en
grupp genom ett nätverk, vilket Lahcen gång på gång under etableringsprocessen påpekade
var viktigt. Från forskarens deltagande obervationer och Lahcen bekräftas Adlers och Kwons
(2002) förklaring att den välvilja som råder i sociala relationer, mobiliseras för att underlätta
och hitta lösningar på problem. Ett exempel som visade på detta var hur forskaren och Lahcen
använda sin tillgång av sin nya kontakt ”affärsmannen” som genom sina kontakter gjorde
Happier Childrens etableringsprocess möjlig.

Enligt Lahcen var det viktigaste inte att bilda en formell relation som direkt skulle bidra till
Happier Children utan snarare en informellrelation. Detta då han menade att informella
relationer där relationen är snarare en vänskapsrelation än en affärsrelation skapar mer tillit
och lojalitet vilket även Holmlunds och Kocks (1998) forskning kommit fram till i sin
slutsats. Dock används termerna (affärsmässiga och sociala nätverk) där skillnaden är att
affärsmässiga nätverk bygger på formella kontakter och sociala nätverket skapar mer
förtroende mellan parterna.

Tre av socialentreprenörerna upplevde att det ibland var svårt att ingå i ett nätverk där all
information inte var tillgängligt för alla i närverket. Socialentreprenörerna som inte kunde
arabiska kände sig ibland utanför och upplevde att de som kunde arabiska hade starkare
relation till varandra i nätverket än de som inte kunde arabiska. Begränsade språkkunskaper
och information om verksamheten kan göra det svårare att komma in i ett nätverk, vilket
Johanson och Vahlne (1990) ansåg skapade ett problem för de som är utanför nätverket.
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6.4 Analysens sammanfattning
Sammmanfattningsvis blev resultatet av denna studien att de flesta av denna studies svenska
socialentreprenörernas etableringsprocess i Marocko var samma dock skiljde sig det från
Hollensens (2004) tolkning av Johansons och Wiedersheim-Pauls (1975) etableringsprocess.
Denna studie visade på att de studerade socialentreprenörerna etablerade sina projekt genom
att först ha ett förberedande arbete på hemmamarknaden. Det förberedande arbetet omfattade
planering, materialinsamling och inköp, informationssökande, administrativa ansökningar och
införskaffandet av nya nätverk. Därefter flyttade de studerade socialentreprenörers
verksamhet och projekt till Marocko. Tidsperioderna för etableringen av de olika projekt som
de studerade socialentreprenörerna ansvarade för varierade mellan 3 månader till 2 år.
Socialentreprenörerna stötte på olika utmaningar vid etablering av Happier Children i
Marocko. Dessa utmaningarna gav upphov till stress, frustration, besvikelse, bristande tillit
och samarbetet, begränsad informationstillgänglighet och ständiga hinder. Det är därför
viktigt att socialentreprenörer vid etablering utomlands beaktar faktorer som skillnader i
språk, kultur, affärssed, förvaltningsstödet, förekommandet av korruption, bristfällig tillgång
till information samt vikten av resurser som ett brett nätverk och socialt kapital för att möta
utmaningarna.
Ett annat resultat var att enligt tidigare forskning stärker socialt entreprenörskap de
involverade individernas förtroende på sin egen förmåga samt ger stor erfarenhet och kunskap
om etablering och dess utmaning (Desa, 2011) vilket även socialentreprenörerna beskrev i
intervjuerna. Nadja, Jenny, Tove och Sanna framhöll i intervjuerna att de påverkats och
utvecklats på personligt plan under projektens gång. Rosangelas, Lahcens, Essadiaas och
Sannas lärdom från arbetet med Happier Children var ökade kunskaper och erfarenheter av att
starta en ny verksamhet. Flera av socialentreprenörerna underströk hur deras egna
självförtroende stärktes och att de insåg att de faktiskt gjorde skillnad.
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7. Slutsats och kunskapsbidrag
I detta avsnitt redovisas slutsatserna av analyserna som är kopplade till frågeställningarna:
1) Hur etablerar socialentreprenörer verksamheter utomlands?2) Vilka faktorer är viktiga att
beakta för socialentreprenörer vid etablering utomlands? 3) Vilka resurser kan användas för
att tackla de utmaningar som socialentreprenörer stöter på vid etablering utomlands?
Kunskapsbidrag lyfts även upp i detta avsnitt.

Denna studie visade på att de studerade svenska socialentreprenörer etablerar en verksamhet
utomlands genom att först ha ett förberedande arbete både på borta- och hemmamarknaden.
Det förberedande arbetet omfattar införskaffning av information, planering, insamling och
inköp av material. Därefter flyttar de till bortamarknaden. Många av socialentreprenörerna
hade någon koppling till landet de etablerade sig i eller hade en informell vänskapsrelation till
någon av grundarna av organisationen. Socialentreprenörernas val av marknad påverkasmer
av socialentreprenörernas nätverk och nätverkets kopplingar till ett land än Johansons och
Vahles (1977) teori om att valet av marknad oftast är marknadersom har ett psykiskt avstånd
som är nära hemmamarknaden.
Under etableringsprocessen utomlands stötte alla socialentreprenörer på olika utmaningar som
skapade stress, frustration, besvikelse, bristande tillit och samarbete, begränsad
informationstillgänglighet och ständiga hinder. Därför bör socialentreprenörerna vid
etablering utomlands beakta faktorer som skillnader i språk, kultur, affärssed,
förvaltningsstödet, förekomsten av korruption och bristfällig tillgång till information. Den
främsta och mest betydelsefulla slutsatsen för framtida socialentreprenörer är vikten av ett
brett och ”mäktiga” nätverk samt tillgången av socialt kapital. Utifrån de studerade
socialentreprenörernas erfarenheter och upplevelser ifrån etableringsprocessen skulle en
etablering av en verksamhet utomlands vara omöjlig utan tillgången av ett nätverk och socialt
kapital.
Kunskapsbidraget i denna studie är ökade kunskapar kring hur just socialentreprenörernas
etableringsprocess utomlands kan gå till, vilka utmaningar och faktorer de bör beakta samt
viktiga resurser som möjliggör etablering utomlands. Förhoppningsvis kan denna studie både
inspirera och vägleda framtida socialentreprenörer som vill etablera sin verksamhet
utomlands.
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Det andra kunskapsbidraget i denna studie är hur metoden introspektion kan användas i
studier inom företagsekonomi. Inom ekonomistudier är Introspektion som metod ny och har
först på senare tid börjat användas i studier inom företagsekonomi (Frostling-Henningsson,
2004). Fokus och avsikten med denna studie har formulerats utifrån forskarens egna och
vänner/kollegors tidigare erfarenheter av socialt entreprenörskap och etablering av en
verksamhet utomlands. Forskaren har bidragit med hur hon använt hennes egna erfarenheter
och förståelse för socialt entreprenörskap, en verksamhets etableringsprocess utomlands de,
upplevda utmaningarna och de använda resurserna i forskningssyfte.
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8. Förslag på framtida forskning
Under uppsatsskrivandet uppmärksammades en del intressanta problemfenomen som denna
uppsats inte går till djupet med. Förslagen på vidareforskning riktar in sig på
förvaltningsstödet och viktiga egenskaper och verktyg för att överleva och lyckas vid en
etablering utomlands. Första förslaget är vidare forskning kring det bristande
förvaltningsstödet som socialentreprenörerna upplevde på bortamarknaden vid
etableringsprocessen. Det hade varit intressant med en jämförelse av förvaltningsstödet på
både hemma- och bortamarknaden.

Det andra förslaget på vidareforskning som skulle vara givande forskning för
socialentreprenörer är en studie på vilka specifika karaktärsdrag och egenskaper
socialentreprenörerna har och krävs för att lyckas och överleva på en ny marknad med stort
psykiskt avstånd. I empirin lyfte en del av socialentreprenörerna upp egenskaper och
förkunskaper som är viktiga att ha för att överleva på en ny marknad utifrån sina erfarenheter.
Detta är något som Uppsalamodellen kritiserats över då Johanson och Mattson (1986) menar
att teorin saknar viktiga aspekter som krävs för att lyckas och överleva på en ny marknad med
stort psykiskt.
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10. Bilagor
10.1 Intervjufrågor

Intervju med socialentreprenörer:
Socialt entreprenörskap
1. Hade du några tidigare erfarenheter av socialt entreprenörskap innan Happier
Children?
2. Var skulle du säga dina intressen för ideella verksamheter börjat?
3. Vad var det som först inspirerade dig till att arbeta ideellt?
4. Var fick du drivkraften att arbeta ideellt?
5. Hur har arbetet påverkat dig på personlig plan under projektets gång och idag?
6. Vad har du för sysselsättning idag? Studier, arbete, ideellt arbete?
7. Hur skulle du säga att du förändrats av att arbeta inom Happier Children?
8. Vad tar du med dig av arbetet inom Happier Children?
Socialentreprenörers etableringsprocessen:
9. Hur gick etableringsprocessen till (steg för steg)?
10. Hur såg planeringen ut? (Från idé till handling?
11. Hur kom du på idéen?
12. Vilka behov uppfyllde idéen?
13. Hur påverkades du av projektet du ansvarade för i Happier Children?
14. Hur tyckte du att resultatet av ditt projekt var?
Utmaningar vid etablering utomlands
15. Är det stora kulturella skillnader mellan Sverige och Marocko?
16. Hur skiljer sig sättet att göra affärer på mellan Sverige och Marocko?
17. Vilka typer av hinder har du stött på? (Kulturella, kommunikation, marknadskunskap?
18. Vad var det största problemet?
19. Vilka metoder användes när problem uppstod?
20. Var det svårt att anpassa sig till de eventuella skillnaderna som svensk?
21. Hur upplevde du förvaltningsstödet?
22. Hur såg bemötandet ut?
23. Vilka stöd fick du från förvaltningen?
24. Hur såg ansökningsprocessen ut? Vilka hinder stötte ni på?
Resurser vid etablering utomlands
25. Vad lockade dig till ett volontärarbete inom Happier Children?
26. Varför valde du att etablera ditt projekt i Marocko?
27. Hur enkelt var det att samarbeta med andra organisationer?
28. Hur upplevde du mottagandet av andra organisationer som representant av en utländsk
organisation? (verksamheter, boenden i barnhem)
29. Hur viktigt är det med nätverk och relationer under etableringsprocessen?
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Intervju med Business Sweden:
1.
2.
3.
4.
5.

Hur hjälper Business Sweden socialentreprenörer som vill etablera sig i Marocko?
Hur skiljer sig sättet att göra affärer på i Marocko jämförelsevis med Sverige?
Vilka problem och utmaningar möter svenska entreprenörer vid etablering i Marocko?
Hur viktigt är det med nätverk och relationer under etableringsprocessen?
Hur upplevs det marockanska förvaltningsstödet av svenska entreprenörer?

Intervju med Slimane:
1. Hur stödjer den marockanska förvaltningen utländska socialentreprenörer som vill
etablera sig i Marocko?
2. Hur upplevs det marockanska förvaltningsstödet av utländska entreprenörer?
3. Hur skiljer sig sättet att göra affärer på i Marocko jämförelsevis med Sverige?
4. Vilka problem och utmaningar möter utländska entreprenörer vid etablering i
Marocko?
5. Hur viktigt är det med nätverk och relationer under etableringsprocessen?

Intervju med Laila:
1. Hur stödjer den marockanska förvaltningen utländska socialentreprenörer som vill
etablera sig i Marocko?
2. Har de marockanska tjänstemännen riktlinjer för vilken roll de har och hur tjänstemän
ska stötta medborgare och icke-medborgare?
3. Vilken roll har tjänstemannen i sitt arbete?
4. Vilka problem och utmaningar möter utländska entreprenörer vid etablering i
Marocko?
5. Hur viktigt är det med nätverk och relationer under etableringsprocessen?

Intervju med Youssef:
1. Hur hjälper den marockanska ambassaden socialentreprenörer som vill etablera sig i
Marocko?
2. Hur skiljer sig sättet att göra affärer på i Marocko jämförelsevis med Sverige?
3. Vilka problem och utmaningar möter svenska entreprenörer vid etablering i Marocko?
4. Hur viktigt är det med nätverk och relationer under etableringsprocessen?
5. Hur upplevs det marockanska förvaltningsstödet av svenska entreprenörer?
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10.2 Information om intervjudeltagarna
Lahcen
Verkställande direktör och en av grundarna i organisationen Happier Children. Han är 63 år,
jurist i bakgrunden och har alltid arbetat ideellt för olika ändamål. Att stå upp för rättvisa och
försvara minoritetsgrupper har alltid varit viktigt för Lahcen. Hans roll till en början var att
fungera som ett stöd för sin dotter (mig) vid etableringsprocessen i Marocko. Efter några
veckor fick Lahcen ta en större roll och driva processen för att organisationen skulle få mer
legitimitet i Marocko. Idag är Lahcen VD och ansvarar för all myndighetskontakt i både
Marocko och i Sverige.

Sanna
Sanna, 34 år, platsansvarig på barnhemmet vilket innefattade ansvar för personalfrågor, lokal,
att verksamhetens rutiner följs och barnens välmående och säkerhet. Sanna har en
kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning ledarskap. Hon var med från början och
var med och strukturerade upp arbetsrutiner och schema för anställda och olika aktiviteter.
Idag arbetar Sanna fortfarande med Happier Children i Marocko.

Jenny
Jenny, 23 år, var den första initiativtagare till svenska programansvariga för olika områden,
men hon ansvarade för utbildningsprogrammet. Jenny fick information om Happier Children
via grundarna Najat (forskaren). Vi hade spelat i samma fotbollslag i flera år och när jag
berättade för Jenny om Happier Children ville hon vara med och göra skillnad. Jennys
drivkraften i arbetet med Happier Children är att barnen ska få möjligheten till att gå i skolan
och få en utbildning. Idag studerar Jenny till ingenjör i Kanada.

Maria
Maria, 34 år, administratör i organisationen Happier Children och ansvarar för all
dokumentation av barnen samt översättning från svenska till franska, arabiska och engelska.
Eftersom många i organisationens ledning inte arbetar i Marocko skickar Maria rapporter
vecko- och månadsvis internt. Den marockanska myndigheten kräver även uppföljning och
uppdatering kring varje barns välmående och utveckling, skolgång och hälsa. Maria var också
med från början av etableringen av verksamheten och organiserade de administrativa
rutinerna. Idag arbetar Maria fortfarande som administratörför organisationen men i deltid.
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Tove
Tove, 23 år, var ansvarig för idrott och gymnastikprogrammet i Happier Children. Tove har
tidigare tränat gymnastik och friidrott och arbetade som friidrottstränare. Jag och Tove hade
arbetat tillsammans som telefonförsäljare flera år innan idén om Happier Children kom.
Drivkraften för projektet var den nya erfarenheten och äventyret att volontärarbete i Afrika.
Idag arbetar Tove i en klädbutik och målet är att bli en kläddesigner.

Essadiaa,
Essadiaa, 50 år, ansvarade för resurs och måltiderna i Happier Children. Essadiaa är också en
av medgrundarna i organisationen och strukturerade upp rutiner för måltiderna (frukost,
Lunch och middag) samt satte upp regler för hygien. Essadiaa har fortfarande en aktivroll och
åker ofta till barnhemmet för uppföljning av rutinerna. Tidigare har Essadiaa arbetet i över 15
år i köket och arbetar idag på Scandic hotells restaurang i Stockholm. Essadiaa var en
familjevän till forskaren och Lahcen.

Rosangela
Rosangela, 52 år, ansvarade för tandvård och hälsa med Happier Children. I Stockholm
arbetar Rosangela som tandläkare. Rosangela åkte till Marocko och formade ett program för
barnens hälsa och tandvård. Information till barn och anställda om vikten av exempelvis
tandhälsa, sexualkunskap, näringsintag. Rosangela åkte flera gånger under sommarns för att
uppdatera barnskötare och barn om hälsa samt “kontrollera” om barnhemmet fortfarande
följer hälsoprogrammet. Drivkraften var att hjälpa så många barn som möjligt med deras hälsa
och tänder. Idag är Rosangela fortfarande aktiv i Happier Children ideellt.

Josef,
Josef, 28 år, ansvarade för ett projekt vars syfte var att utveckla barnens matematik och
datakunskaper. Barnens deltagande var frivilligt och för de barn med intresse. Ett 10-tal barn
deltog i intensivkurserna Josef erbjöd. Den matematik som Josef hade kurser i var oftast den
matematik barnen skulle gå igenom året efter. Matematik och datakunskap kurserna var en
blandning av lek och lärande för att göra det roligare för barnen att lära sig. Josef framhöll att
drivkraften för sitt arbete var främst att det fick honom själv att känna sig bättre och med ett
betydelsefullt arbete. Idag arbetar Josef som byggingenjör och konstruktör i Stockholm.
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Zahra
Zahra, 24 år, är en socialentreprenör som har huvudfokus på samhälls- och
hållbarhetsutveckling. Inom Happier Children är hon programansvarig för innovation och
idéutveckling. Med tidigare erfarenheter inom teknisk innovation, verksamhetskonsult,
apputvecklare och idékreatör har hon titeln Sveriges ungdomsentreprenör 2016. I dagsläget
arbetar hon inom Världsnaturfonden, WWF Sweden Youth som operativ projektledare för
Earth Hour 2017, är även ordförande för den ideella föreningen YouthPlay med fokus på
organisering och inflytande inom både media och film samt är Zahra fortfarande
programansvarig för innovation och idéutveckling inom Happier Children och deltar i olika
Erasmus + program.

Nadja
Nadja, 22 år, ansvarade för de estetiska ämnena som måla, bild och form, teater, dans, pyssel
med mera. Nadja åkte till Marocko och skapade ett program i Happier Children där barnen
ingick i olika mindre grupper och hade ett roterande schema. Varje dag hade barnen minst en
estetisk aktivitet. Nadja som är min lillasyster var med från början av etableringsprocessen
och är fortfarande aktiv i organisationen. Nadja deltar i olika Erasmus + projekt som Happier
Children arrangerar när hon inte studerar. Idag går Nadja pilotutbildning i Göteborg.

Nona,
Nona, 30 år, ansvarade för att skapa ett ramverk för barnomsorgen i Happier Children. Detta
innebar hur man kunde ha olika aktiviteter för barnen där barn får vara barn och ha kul men
samtidigt lära sig om respekt och samarbete. Nona arbetar idag som förskolelärare i
Stockholm.
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10.3 Hemsida
Hemsidan är www.invest.gov.ma och är till för utländska entreprenörer och företagare som
vill etablera sig på den marockanska marknaden.
På den första bilden kan man välja vilken bransch man kan investera i. Socialt arbete eller
projekt för socialt arbete finns inte som alternativ.

På den andra bilden visas hur olika flikar hänvisar vidare till andra hemsidor.
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