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ABSTRAKT 

Introduktion: Att skapa arbetsmarknadsrelaterade rehabiliterings- och 

aktiveringsinsatser som kan leda till ”riktiga” arbeten har blivit något som man strävar 

efter i samhället och här har sociala arbetsintegrerade företagen i dag börjat ta plats. 

Den förstärkta, decentraliserade och delvis misslyckade aktiveringspolitiken har gett 

sociala företagare möjligheter att utforma nya organisationsformer som kan erbjuda 

arbetsträning, rehabilitering och arbetstillfällen för grupper som i dag befinner sig 

utanför den reguljära arbetsmarknaden. Sedan millenniumskiftet har det skett en 

avsevärd ökning av sociala arbetsintegrerade företag i Sverige. Ändå övertygar inte 

argument att de sociala företaget betyder mycket för människor, att det skapar jobb, att 

människor får tillit och att det är en plattform för mänskligt växande. Syfte: Syftet med 

denna studie var att studera vilka komponenter medarbetare i sociala arbetsintegrerade 

företag upplever har betydelse för att kunna gå vidare till den reguljära 

arbetsmarknaden. Metod: Genom en kvalitativ forskningsmetod, och ett induktivt 

angreppssätt i relation till teori och empiri, har semistrukturerade intervjuer genomförts 

med fyra medarbetare från två olika sociala arbetsintegrerade företag. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet 

visade på att medarbetare upplever att det finns flera olika komponenter som har 

betydelse för att komma vidare in på den reguljära arbetsmarknaden. Analysen av data 

genererade fem kategorier som beskriver olika komponenter; "Att mötas i sociala 

relationer - på gott och ont”,” Att bli uppmärksam på sina möjligheter”, ”Att bli sedd 

och hörd”, ”Att få en anställning är betydelsefullt” samt ”Att få en karriärväg bort från 

bidrag till anställning och lön”. Konklusion: I jämförelse med tidigare vetenskapliga 

undersökningar om sociala arbetsintegrerade företag och dess betydelse är studiens 

resultat väl i linje vad man kommit fram till i andra studier. Att det sociala företaget 

betyder mycket för dess medarbetare, att det skapar jobb och att människor får tilltro 

och att det är en plattform för mänskligt växande och fungerar i ett arbetsrehabiliterande 

syfte.  

 

 

 

Nyckelord: Socialt företag, arbete/arbetslöshet, arbetsmarknad, utanförskap, 

empowerment, delaktighet, socialt stöd 



 

 

FÖRORD 

Mitt intresse för sociala arbetsintegrerade företag grundar sig i att jag under en längre 

tid hade sett ett socialt företag i bygden där jag är bosatt gjort mycket reklam över sin 

affärsverksamhet. Det hade bland annat varit ett reportage i lokaltidningen samt många 

uppsatta ”lappar” på anslagstavlor runt om i lokalsamhället. Jag blev nyfiken och 

började fundera över vilken betydelse det sociala arbetsintegrerade företaget har för de 

personer som arbetar i det. Jag kontaktade företagets verksamhetsledare för att se om 

eventuellt intresse fanns att medverka i en studie, och om det fanns en möjlighet att få 

tillgång till intervjupersoner via detta sociala företag. Jag fick ett positivt besked och 

började arbeta med min projektplan över mitt examensarbete. 

 

Min förförståelse gällande socialt företagande var begränsad och sträckte sig till det jag 

hade läst och hört om dem i sociala medier, och genom mina studier på programmet 

Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet. Men min förförståelse sa mig att begrepp som 

empowerment, delaktighet och socialt stöd har stor betydelse inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering, speciellt för utsatta grupper, men även för människor i arbetslivet i 

allmänhet. Att jag inte hade någon tidigare erfarenhet av sociala arbetsintegrerade 

företag gjorde att jag ville veta mera. 

 

Jag vill tacka min handledare Carolina Klockmo, doktorand på Mittuniversitetet, för alla 

goda förslag och råd och framför allt det stöd jag fått under arbetets gång, vilket jag 

värderar högt. Jag riktar även ett tack till de för studien aktuella sociala 

arbetsintegrerade företagen och mina kontaktpersoner, för all hjälp jag fått, bland annat i 

samband med urvalsförfarandet. Sist men inte minst, ett stort tack till alla informanter 

som ställt upp på en intervju, utan Er hjälp hade denna studie inte varit möjlig att 

genomföra! 

 

 

Cecilia Högvall 
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INTRODUKTION 

Att skapa arbetsmarknadsrelaterade rehabiliterings- och aktiveringsinsatser som kan 

leda till ”riktiga” arbeten har blivit något som man strävar efter i samhället och här har 

sociala arbetsintegrerade företag i dag börjat ta plats. Den förstärkta, decentraliserade 

och delvis misslyckade aktiveringspolitiken har gett sociala företagare möjligheter att 

utforma nya organisationsformer som kan erbjuda arbetsträning, rehabilitering och 

arbetstillfällen för grupper som i dag befinner sig utanför den reguljära arbetsmarknaden 

(Blideman & Laurelii, 2011). Det sociala företaget har flera funktioner, där 

arbetsrehabilitering är en riktning för många av dessa företag. Det sociala företaget 

fungerar då som en plattform från vilken individen senare söker sig vidare ut på den 

reguljära arbetsmarknaden. För andra är det sociala företaget som vilket företag som 

helst, det vill säga en arbetsplats. Så småningom byter en del anställda jobb medan 

andra är kvar. Det är som för andra i arbetslivet (Berghamre Heins, 2009).  

 

En vanlig invändning när man förespråkar generösa stödsystem för att människor ska 

komma in på arbetsmarknaden är att inlåsningseffekter riskerar att uppstå. Kan arbeten 

som skapats med samhällsstöd hålla människor kvar i ett bidragsberoende? I så fall 

hindras individen i sin egen utveckling och samhället tvingas till subventioner som 

egentligen inte skulle behövas. Blideman och Laurelii (2011) anser att det måste finnas 

olika alternativ på arbetsmarknaden så att även människor med arbetshinder, med hjälp 

av olika stödformer, kan arbeta efter sin förmåga. De menar att ”Ju fler alternativ som 

finns, desto mindre relevant blir diskussionen om eventuella inlåsningseffekter (ibid., 

s.116)”. Därmed faller också enligt dem invändningar om att människor inte kommer 

vidare, från det sociala företaget till den så kallade vanliga arbetsmarknaden. 

 

För att kunna förstå vilken betydelse de sociala företaget har för individer som befinner 

sig långt från den reguljära arbetsmarknaden underlättar en viss bakgrundskunskap om 

arbetsmarknaden och arbetslivet. Inledningsvis ges här en kortfattad beskrivning över 

en förändrad arbetsmarknad, som innebär nya villkor för utsatta grupper i samhället som 

befinner sig långt från den reguljära arbetsmarknaden och där det finns risk för 

utslagning. 
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En förändrad arbetsmarknad  

 De omfattande arbetsmarknadspolitiska förändringarna som ägde rum under 1990- 

talets krisår innebar att synen på arbete och aktivering förändrades drastiskt (Ahrne, 

Roman & Franzén, 2008). Detta har medfört hårdare villkor för alla, men kanske främst 

för dem som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och 

befinner sig i ett långvarigt utanförskap på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning.  

Den svenska arbetsmarknadspolitiken har historiskt präglats av en stark centralisering 

som har styrts och finansierats från statligt håll. Det har skett en effektiviseringsprocess 

i arbetslivet som har gått emot ökad arbetstakt, högre kompetenskrav och allt magrare 

företag och myndigheter, vilket sammantaget gör det svårare för utsatta och 

marginaliserade grupper att komma in på arbetsmarknaden. Situationen kan även 

försvåras om man lever i en bygd med allmänt få arbetstillfällen (Ahrne et al., 2008).    

 

Genom att kommuner började inrätta aktiveringsinsatser började arbetsmarknads-

politiken att decentraliseras. Att arbeta med aktivering, där arbetslösa människor ska 

”återinföras” till arbetsmarknaden har kommit att bli en del av det kommunala sociala 

arbetet (Johansson & Hornemann, 2009). I propositionen Förnyad arbetsmarknads-

politik för delaktighet och tillväxt (Prop. 1999/ 2000:98) lanserades aktivitetsgarantin. 

Till skillnad från utvecklingsgarantin som infördes på 1990- talet utvidgades 

aktiveringsgarantin från att ha riktat sig till enbart ungdomar till att även gälla alla 

långtidsarbetslösa över 20 år (SFS 2000:634, Prop. 1999/2000:98, s. 42, 53). Fokus 

hamnade då på att den arbetslöse skulle göras ”anställningsbar” genom 

aktiveringspolitiska insatser. Under senare år har målgruppen för aktiveringspolitiken 

även utökats och omfattar sjukskrivna personer som har olika former av 

rehabiliteringsinsatser. Framför allt är det de som anses stå långt från arbetsmarknaden 

som idag hänvisas till kommunala arbetsmarknadsåtgärder. 2007 avskaffade 

alliansregeringen aktivitetsgarantin och införde istället Jobb- och utvecklingsgarantin 

(SFS 2007:414). Det nya programmet anses ha många likheter med den tidigare 

arbetsgarantin, inte minst då det gäller risk för rundgång mellan garantins deltagare och 

öppen arbetslöshet. Vilket innebär att långtidsarbetslösa riskerar inlåsningseffekter i så 

kallat bidragsberoende (RiR, 2009:22, ). 

 

Under senare år har begreppen utanförskap och social exkludering fått en alltmer central 

roll i den svenska politiska debatten, och kommit att beskrivas som ett centralt 
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samhällsproblem. Över tid har utanförskapet också kommit att förstås som mer eller 

mindre liktydigt med att vara utestängd från arbetsmarknaden (Blideman & Laurelii, 

2011).  

 

Arbetets centrala betydelse 

Enligt Sjöberg (2002) innebär ett arbete att man ”räknas”, att man i och med det är 

delaktig i vuxenlivet. Ett arbete ger mening, man utvecklas och lär sig nya saker. Om 

man har ett arbete har man något att prata om, en kunskap att dela med sig till andra.  

Det strukturerar upp dygnsrytmen, och vardagen fylls med innehåll. Vilket till exempel 

kan innebära meningsfulla arbetsuppgifter, sociala relationer och en förankring i 

tillvaron (Svenning, 1993). Man har arbetsdagar och fritid, arbetsveckor och semester, 

som alla andra. För de flesta är arbetet en viktig del i livet, eftersom det utgör en viktig 

del av den totala livssituationen. Individens identitet formas genom sociala processer 

och vidmaktshålls genom sociala relationer. Den mest betydelsefulla sekundära 

socialisationen sker utifrån de erfarenheter som individen gör i arbetslivet. Vilket enligt 

Svenning (1993) innebär att ens yrkesroll också kommer att avgöra vilka roller som 

individen tar på sig utanför den egentliga arbetssituationen; på fritiden, och i hemmet 

och så vidare. Arbetet påverkar på så vis andra delar av en människas liv, exempelvis 

fritiden.  

 

För att förstå arbetets betydelse för individen kan man också utgå från betydelsen av att 

inte ha ett arbete menar Starrin, Rantakeisu och Hagqvist (1996). En människa som är 

utan arbete förlorar inte bara den identitet som ett arbete innebär, utan också andra 

konsekvenser för individen. Dels kan den privata ekonomin försämras, vilket har klara 

samband med psykisk och fysisk ohälsa, dels leder arbetslösheten ofta till en känsla av 

skam hos den arbetslöse.  

 

Vi vet i dag att arbetet (förvärvsarbetet) har en stor betydelse för individen, inte enbart 

sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Förutom att arbetet ligger till grund för vår 

försörjning, ger det oss människovärde, självuppfattning och självaktning. Det ger oss 

utmaningar och kräver engagemang. I gengäld får vi en bekräftelse för vår kompetens. 

Att gå till jobbet och känna att man tillhör en arbetsgemenskap, ha arbetsuppgifter att 

utföra och att ansvara för bygger till stor del upp vår sociala identitet (Vahlne 

Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2009).  
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SOCIALT FÖRETAGANDE 

Chansen till anställning är liten för den som varit borta från arbetslivet länge och inte 

har full arbetsförmåga. För dem kan det sociala företaget vara en viktig språngbräda för 

att komma in på den reguljära arbetsmarknaden igen. Det finns många orsaker till varför 

man inte klarar av att ta sig in på arbetsmarknaden av egen kraft.  Enligt Blideman och 

Laurelii (2011) ger det sociala företaget en bra möjlighet att innesluta människor i 

samhället, i stället för att de ska hamna i ett permanent utanförskap.   

 

Socialt arbetsintegrerat företag 

Socialt arbetsintegrerat företagande är en företagsform som fungerar på ett lite 

annorlunda sätt än den traditionella arbetsmarknaden. Det är företag som startas och 

drivs för att skapa arbetstillfällen och erbjuda ett arbetsliv för dem som av olika 

anledningar inte kommer in på arbetsmarknaden, där kan den som behöver stöd och den 

som behöver komma igång i lagom takt efter sjukdom med den anpassade arbetsmiljön 

som krävs för att kunna utvecklas och bruka sin arbetskraft. Sociala företaget ger också 

arbete åt långtidsarbetslösa som behöver arbetsträna en tid för att komma igång. Syftet 

med sociala företag är att driva en affärsverksamhet som erbjuder en arbetsplats som är 

anpassad efter medarbetarna och inte tvärtom (Blideman & Laurelii, 2011).  

 

Många som arbetar i sociala företag har sin försörjning från socialförsäkringssystemet, i 

stället för vanlig lön. Med lönebidrag och utvecklings- eller trygghetsanställning får 

arbetsgivaren ersättning för att anställa människor med dokumenterat funktionshinder.  

Det förekommer även att man har delvis sjuk- eller aktivitetsersättning. Försörjning i 

form av aktivitetsstöd kan också förekomma liksom ekonomiskt bistånd från 

socialtjänsten, men det är inte lika vanligt (SOU 2007:2). En grupp som kommit i fokus 

under senare tid är de långtidssjukskrivna eftersom de riskerar utförsäkring oavsett om 

de är friska eller inte. Har man en låg arbetskapacitet eller behöver en längre 

arbetsrehabilitering kan det många gånger vara ”svårt att hävda sin rätt”. Människor 

bollas mellan olika myndigheter och regelsystem i ett samhälle som i dag har en helt 

förändrad arbetsmarknad än den som fanns för några decennier sedan (Blideman & 

Laurelii, 2011).   
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I regeringens ” Handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag” från 2010, 

beskrivs dessa arbeta utifrån det övergripande ändamålet ”… att integrera människor 

som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle”. 

 ( Näringsdepartementet, 2010, s. 2) 

 

Följande definiering går att läsa i handlingsplanen; 

 

Med begreppet arbetsintegrerade sociala företag avses företag som driver 

näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): 

 med övergripande ändamål att integrera människor som har 

svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och 

samhälle 

  som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller 

på annat väl dokumenterat sätt 

   som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande 

verksamheter 

   företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

                                  

(Ibid., s. 2-3) 

 

Denna beskrivning av arbetsintegrerade sociala företag stämmer bra med vad det 

europeiska forskningsverket EMES har kommit fram till efter empiriska studier av det 

sociala företagandet i flertalet av EU:s medlemsstater. EMES definition tillämpas av 

både OECD och EU och ska fungera som ett hjälpmedel, ett ”verktyg” för att forskare 

ska kunna orientera sig i det stora området som utgörs av sociala företag (Blideman, 

Laurelii & Johansson, 2005).   

 

Statistik hämtat ur Tillväxtverkets informationsfolder ”Arbetsintegrerade sociala 

företag i Sverige 2012”, fanns det i april 2012 271 stycken arbetsintegrerade sociala 

företag i Sverige. Tillväxtverket har sedan 2008 ett register över Sveriges alla 

arbetsintegrerade sociala företag och det finns som sökbar databas på www.sofisam.se. 

Efterfrågan på kunskap om dem och deras roll i samhället tenderar att öka i takt med att 

antalet företag ökar. Det sker hela tiden en rörelse och nya former uppstår. Sedan 

millenniumskiftet har det skett en avsevärd ökning av sociala företag i Sverige. I 

http://www.sofisam.se/
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företagen deltar cirka 8900 personer i verksamheterna, varav 2592 personer är anställda. 

Under de senaste 2 åren har antalet företag ökat med 65 företag och ungefär 500 

anställda. Intresset för att köpa tjänster av dem sociala arbetsintegrerade företagen har 

ökat under de senaste åren. Genom att välja att handla med de här företagen bidrar man 

till att skapa arbetstillfällen och öppna dörrar till arbetslivet för personer som av olika 

skäl har det svårt på arbetsmarknaden. Samtidigt så får man den tjänst eller produkt som 

man efterfrågar. Arbetsförmedlingen och kommuner köper platser för arbetsträning och 

sysselsättning av de sociala företagen, och kommuner, företag och privatpersoner köper 

tjänster och produkter i ökande omfattning (Tillväxtverket, 2012). 

 

Blideman och Laurelii (2011) menar att det finns många bevis på att de sociala företaget 

betyder mycket för människor, att det skapar jobb och att människor får tilltro och att 

det är en plattform för mänskligt växande. Ändå konstaterar de att det är svårt att få ut 

övertygande argument. Levander (2011) konstaterar även han att de sociala företaget 

har en stor funktion att fylla. Det finns många bevis på detta menar Levander. (Ibid.) 

Flera utvärderingar visar på samhällsekonomiska vinster i mångmiljonklassen som 

samhället gör tack vare att de sociala företagens finns.  

 

Att sociala företag genom att bedriva näringsverksamhet kan skapa nya arbetstillfällen 

åt grupper som traditionellt har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom 

kan bidra till att minska utanförskapet i samhället, framhålls ofta i beskrivningarna av 

socialt företagande (se NUTEK, 2008a, Näringsdepartementet, 2010). I Regeringens 

handlingsplan menar man att sociala företag skall kunna bryta detta utanförskap genom 

att erbjuda ”arbetstillfällen som tar tillvara individens förutsättningar och skapa 

alternativa vägar för rehabilitering till arbete.” (Näringsdepartementet, 2010, s. 5) 

Handlingsplanen tar även upp några svårigheter för sociala företag i Sverige, som 

exempelvis oklara regelverk. 

 

I Utredningen ”Från socialbidrag till arbete” sägs bland annat följande angående 

sociala företag och arbetslivsinriktad rehabilitering;  

 

… det är angeläget att i högre grad involvera sociala företag när det 

gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Dessa företag har 

innehåll och en grundidé som i högre grad bör tas tillvara för att 
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människor som har en nedsatt arbetsförmåga ska kunna inkluderas i 

arbetslivet och få ett fotfäste på arbetsmarknaden (SOU 2007:2, s. 369). 

 

I Tillväxtverkets skrift ”Sociala företag behövs. En skrift om sociala företag - en väg 

till arbete, nya affärsidéer och rehabilitering” menar man att en viktig och stor 

målgrupp för socialt företagande är de personer som idag har sin sysselsättning inom 

den kommunala dagliga verksamheten. Det konstateras att hittills har 

genomströmningen varit obefintlig, få lämnar daglig verksamhet för att gå vidare till 

den reguljära arbetsmarknaden. För att stimulera rörligheten kan sociala 

arbetsintegrerade företag spela en viktig roll i detta sammanhang, dels som en 

karriärväg bort från bidrag till arbete och lön och dels som en språngbräda till den 

reguljära arbetsmarknaden. Genom att erbjuda karriärvägar, där man t ex kan gå från en 

daglig verksamhet till ett socialt företag och så småningom även få arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden stimulerar man rörligheten och möjligheten till utveckling 

även för personer med arbets- och funktionsnedsättningar (Berghamre Heinz, 2009).  

 

Tidigare forskning 

Det finns förhållandevis lite publicerad forskning i Sverige om arbetsintigrerade sociala 

företag.  Den som gjorts de senaste åren är ganska spridd mellan olika institutioner och 

discipliner. Ulrika Levander (2011) vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg har 

skrivit en avhandling om socialt företagande. Avhandlingen bygger på diskursanalyser 

av offentliga skrifter och intervjuer med anställda och deltagare i tre olika sociala 

företag. Levander undersöker hur det sociala företagandet har kommit att förstås och 

konstrueras under 2000-talet i Sverige. Avhandlingen visar hur de sociala företagen å 

ena sidan reproducerar välfärdsstatens disciplinering och kontroll av marginaliserade 

individer, å ena sidan skapar sociala och kulturella identitetsprocesser som utmanar 

diskriminerade idéer och därigenom skapar möjligheter för dem att bidra till social 

förändring.   

 

Regeringens handlingsplan från 2010, för sociala arbetsintegrerade företag, framhåller 

också att det finns en brist på forskning och statistik om sociala företag 

(Näringsdepartementet, 2010.). Det finns många delar inom det arbetsintegrerade 

sociala företagandet som behövs forskas mera om. Blideman och Laurelii (2011) tar 

bland annat upp betydelsen av empowerment, rehabiliteringsfrågor och 
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utvecklingstendenser. Samtidigt som det behövs grundforskning och tillämpad 

forskning, innehåller utvärderingar och mindre studier också viktig information som kan 

komma till nytta för utvecklingen.  

 

I jämförelse med andra länder tenderar de svenska sociala företagen att fokusera mera 

på personlig utveckling och rehabilitering och på kvalitativa förbättringar för 

arbetskraften. De flesta deltagare återvänder till den reguljära arbetsmarknaden, eller till 

arbetsmarknadsåtgärder. De som stannar kvar i det sociala företaget gör det för att dessa 

har en större möjlighet att ta hänsyn till människors behov (Stryjan, 2006).  

 

Rehabiliteringsutveckling av medarbetare i socialt företag 

Enligt Starrin och Rønning (2011) fungerar sociala företag ofta som rehabilitering, och 

att det som stärker människan är möjligheten att jobba tillsammans med andra som har 

samma erfarenheter som man själv. Det som tidigare har upplevts som ett hinder kan 

användas som en resurs i det sociala företaget. För dem som länge varit utan arbete och 

arbetsgemenskap, som varit beroende av andra människors åsikter kring sin 

rehabilitering och sina möjligheter, är återerövrandet av empowerment och egenmakt en 

viktig del av arbetet i det sociala företaget (Blideman & Laurelii, 2008). 

 

Delaktighet 

Delaktighet beskrivs vanligtvis skapa unika förutsättningar för rehabilitering och 

empowerment för de sociala företagens medarbetare. I informationsbroschyren ”Början 

på något nytt” (NUTEK/ NTG, 2006) kan man läsa att empowerment och delaktighet; 

 

… Är kanske det som tydligast skiljer de sociala företagen från såväl annan 

rehabiliterande verksamhet som skyddande arbete som de flesta vanliga 

arbetsplatser. I det sociala företaget tas allas resurser i anspråk och alla är 

delaktiga i beslut kring den egna rehabiliteringen, det dagliga arbetet och i 

företagets drift och utveckling. I de sociala arbetskooperativen kan alla vara  

delägare/medlemmar, i andra sociala företag utvecklas andra former för 

delaktighet och empowerment (s. 4). 

 

Delaktigheten i det sociala arbetsintegrerade företaget kan se olika ut beroende på 

vilken form företaget har. Om företaget är ett socialt arbetskooperativ är det som 
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företaget är till för medlemmar eller ägare. En föreningsdriven verksamhet eller ett 

gemenskapsföretag kan ha liknande värderingar och normer om delaktighet för dem 

som arbetar i företaget. Skillnaden menar Blideman och Laurelii (2011) är 

ägandeförhållandet.  

 

Delaktighet handlar inte bara handlar om formell demokrati utan ”Avgörande är hur 

vardagsarbetet bedrivs, om alla dras in och blir synliga. Alla är viktiga men orkar med 

olika mycket.” (Blideman & Laurelii, 2011, s. 47) Det är även viktigt att ha gemenskap 

och att må bra och vara med i ett fungerande sammanhang. Mår man bra har man sedan 

större möjlighet att utveckla sig själv och öka sin möjlighet till att kunna ta ett arbete. 

Speciellt viktigt är detta då det handlar om arbetsrehabilitering. På vilket sätt som man 

bemöter varandra, vilken attityd man har, är också viktigt för att skapa ett bra 

arbetsklimat. (Ibid.) 

 

Ulla-Carin Hedin, vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg, har tillsammans med 

Jari Kuosmanen och Urban Herlitz det pågående forskningsprojektet 

”Arbetsintegrerade sociala företag: styrformer, ledning och utveckling” som 

finansieras av FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap). Det är en 

fallstudie över fyra företag. Hedin menar att deras forskning har gett henne en ny bild av 

de sociala företagen, speciellt när det gäller dess styrning och ledning. Många sociala 

företag har styrning och ledning dels av en styrelse med personer från det omgivande 

lokalsamhället och olika intressenter och dels en arbetsledning för den dagliga 

verksamheten. Hedin menar att denna ”dubbelstyrning” kan se ut på olika sett och 

relationerna och maktförhållandena är ofta komplicerade, man måste ha en styrelse som 

drar åt samma håll som verksamhetsledaren. För att kunna använda sig av sina 

möjligheter till delaktighet kan det vara nödvändigt att man ges möjlighet till 

kompetensutveckling och tid i det sociala företaget. Många är inte vana att ta plats, 

menar Ulla-Carin Hedin Hon delar in delaktighet i tre olika delar; delaktighet i 

arbetssituationen, delaktighet i beslutsmöten samt delaktighet i egenskap av delägare 

(Hedin, Herlitz & Kuosmanen, 2006). 

 

Forskningsarbetet visar vidare på att delaktigheten är stor när det gäller att delta på 

möten där man beslutar om det dagliga arbetet, veckoplaneringar och där större frågor 

tas upp. Individuella erfarenheter, förmågor och relationerna i gruppen har också 
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betydelse, liksom stödet som deltagarna får när det gäller att komma med förslag, 

synpunkter och frågor. Det formella inflytandet kan störas om man inte vågar eller 

upplever att man har fått en informell roll som innebär att man känner sig obekväm att 

säga sin mening. Delaktighet handlar om hur man kan påverka sin arbetssituation, vad 

man gör och hur mycket man ska arbeta. Samtidigt är det en fråga om inflytande när det 

gäller möten och beslutfattande kring företagets utveckling. Man måste kunna skapa en 

bra miljö där medarbetarna får vara delaktiga i beslutsfattandet kring företagets 

utveckling. (Ibid.) 

 

Empowerment eller egenmakt 

I Sverige har ordet empowerment integrerats i svenskt språkbruk. Översätts begreppet är 

det ofta med ordet egenmakt (Carlberg, 2006). I begreppet empowerment finns orden 

power som betyder både makt och kraft. De många definitioner som finns betonar 

delaktighet och tillit i sin förmåga att kunna förändra både sig själv och det omgivande 

samhället som väsentliga delar av begreppet.  Enligt Blideman och Laurelii (2011) är 

det många sociala företag som utvecklar empowerment på både individ- grupp- och 

företagsnivå. Enligt Carlberg (2007) är empowerment eller egenmakt en stark grund för 

att rehabilitera människor som står långt från arbetsmarknaden tillbaka till arbetslivet. 

 

Upplever man sig ha kontroll över sin arbetssituation och bli efterfrågad för synpunkter 

och i beslutssituationer menar Blideman och Laurelii (2011) att det leder till 

empowerment. Begreppet empowerment beskrivs ofta som både en process och ett mål 

för personer och grupper att få större kontroll och bestämmanderätt över sina liv.  För 

dem som länge varit utan arbete och arbetsgemenskap, som varit beroende av andra 

människors åsikter kring sin rehabilitering och sina möjligheter, är återerövrandet av 

egenmakt en viktig del av arbetet i det sociala företaget. I det sociala företaget kan 

medarbetarna ta makten över sina liv och känna att de kan påverka sig själva och andra. 

Egenmakt växer ur självtillit och oberoende (Ibid.).  

 

Anna Tengqvist konstaterar i Askheim och Starrins bok ”Empowerment i teori och 

praktik” (2007) att medarbetare eller deltagare i sociala arbetsintegrerade företag 

tidigare erfarenheter av traditionell rehabilitering och stödinsatser ofta har varit att man 

ska ”… hjälpa passiva stackare” (s. 82).  Inlärd hjälplöshet och maktlöshet är därför 

vanlig bland dessa marginaliserade grupper på arbetsmarknaden. Många sociala 
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arbetsintegrerade företag fokuserar därför på att i verksamheten inta ett centralt 

förhållningssätt där de bland annat utgår från att alla människor är kapabla till att 

påverka sin egen situation om rätt förutsättningar ges, att fokusera på alla individers lika 

värde och rättigheter. Många människor i den här målgruppen har inte upplevt att lika 

värde och möjligheter har varit verklighet i deras arbetsliv. Därför blir det centralt i 

empowermentarbetet att uppmuntra människor att ta eget ansvar och göra saker själv, 

att vara aktörer i stället för passiva deltagare. Att ta egna beslut och handla därefter. 

Tengqvist påpekar att det kan ta tid innan den här känslan av att ”jag kan påverka själv”  

infinner sig, eftersom individerna, som en konsekvens av ett upplevt utanförskap i 

samhället, ofta känner sig maktlös, passiv, har dålig självkänsla och lågt egenvärde 

(Askheim & Starrin, 2007).  

 

Ett sätt att stärka aktörskap är att fokusera på människors styrkor och friska sidor. Att 

inta ett salutogent förhållningssätt i arbetet och att fråga efter individens starka sidor och 

förmågor, det gör att de friska sidorna av personen växer – medan det som är problem 

eller svårighet blir en mindre del av identiteten. Att stötta människors aktörskap handlar 

mycket om tilltro och tillit. Verksamheterna i de studier som Tengqvist har studerat 

stöttar aktörskap genom att människor får göra meningsfulla och utvecklande saker och 

arbetet baseras på ett marknadsorienterat företag där allt är ”på riktigt” och där ingen 

”förnedrande pysselsysselsättning” förekommer. Genom att arbeta med parallella 

processer, försöker man hitta det som människor är bra på, samtidigt som medarbetarna 

går ut och arbetar på de jobb som företaget säljer till kunder (som till exempel 

städning). Den processen, arbetslinjen, där man går ut och arbetar skiljer sig inte mycket 

från andra arbetsmarknadsåtgärder, utan det är den andra delen, där man visar intresse 

för vad individen kan och vill göra, som skapar utveckling (Askheim & Starrin, 2007). 

 

Socialt stöd  

Vilken betydelse har det sociala stödet i arbetet? I Furåkers bok Arbetets villkor (1991) 

menar Nils Eriksson att socialt stöd kan påverka individen både direkt och indirekt. 

Dels genom ett direkt stöd, främst i form av emotionellt stöd, vilket har en positiv och 

stärkande effekt.  Dels indirekt som en buffert då individen utsätts för höga krav. Det 

sociala stödet är en av tre komponenter i den psykosociala arbetsmiljön. De övriga två 

är arbetskrav och kontroll. Alla tre komponenter samspelar och påverkar varandra, och 

en kombination av hög egenkontroll och starkt socialt stöd på arbetsplatsen skapar 
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förutsättningar för att individen ska känna välbefinnande i arbetet, menar Eriksson. Han 

konstaterar vidare att de flesta vuxna tillbringar en stor del av sin tid på sin arbetsplats, 

vilket innebär att de sociala relationerna i arbetslivet, kontakten med arbetskamraterna 

och det sociala utbytet kan för många vara den mest betydelsefulla kontakten och 

umgänget med andra människor. Deras sociala förankring finns på arbetsplatsen. Ett 

starkt socialt stöd på arbetsplatsen skapar en samhörighet som i sin tur utgör en resurs 

när det gäller att möta de olika krav som omgivningen ställer. Bemötandet från 

arbetskamraterna och även ledningen har en stor inverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön (Furåker, 1991).  

 

 

BESKRIVNING AV STUDIEOBJEKT 

Mer specifikt för studiens kontext är de två sociala arbetsintegrerade företagen där 

medarbetarna utgör grunden för studiens empiriska material. Här ges en kortfattad 

beskrivning av företagen. Det är drygt 40 km mellan orterna och båda företagen verkar i 

en tätort med ungefär 1200 invånare (SCB, 2013). 

 

Det ena sociala arbetsintegrerade företaget är baserat i en tätort i Nordvästra 

Mellansverige och startades 2011 på initiativ av driftiga personer i byalaget för att 

utveckla bygden. Företaget drivs som ett socialt arbetsintegrerat företag med 

målsättningen att skapa sysselsättning åt personer som står långt från arbetsmarknaden, 

samtidigt som deras verksamhet är professionell och marknadsanpassad.         

 

Syftet med företaget är att skapa en arbetsmarknad, inspirera människor att se vad de är 

bra på och hjälpa dem att hitta sin kraft. Företaget drivs som en ideell förening och 

vinsten återinvesteras i byalagets verksamhet i byn, bland annat i caféet i bystugan. De 

har styrning och ledning dels av byföreningens styrelse med personer från det 

omgivande lokalsamhället och dels en arbetsledning för den dagliga verksamheten. 

Företaget präglas av delaktighet och demokrati och i det arbetet har man ett samarbete 

med FINSAM, ett samarbete och finansiell samordning mellan fyra olika huvudmän 

inom rehabiliteringsområdet kommun, landsting/region, försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen.     
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Företaget har inte funnits så länge och är fortfarande i etableringsfasen och ständig 

utveckling, det finns många idéer och planer på hur man skall kunna utveckla företaget i 

framtiden. Vid samma tidpunkt som studiens intervjuer genomfördes hade företaget tre 

anställda personer varav en är verksamhetsutvecklare och handledare. Dessutom arbetar 

ytterligare fem personer i företaget. De utför framför allt hushållsnära tjänster åt 

privatpersoner men kan även sköta enklare sysslor åt företag (Viklund, 2012).  

Det andra sociala arbetsintegrerade företaget är också baserat i en tätort i sydvästra 

Mellansverige. Företaget startades även detta 2011 och verkar i bygden och dess 

närområde. Företaget drivs som en ekonomisk förening och dess syfte är att förena ett 

socialt ansvarstagande för sina anställda och deltagare, samtidigt som de bidrar till att 

upprätthålla och utöka det lokala serviceutbudet för fast- och fritidsboende. Företaget 

verkar för en levande landsbygd och attraktiv besöksnäring, bland annat genom att 

bevara ett öppet landskap och ett hållbart samhälle. I deras jordbruksverksamhet har de 

frigående kor, får och lamm och utegångsgrisar. De har även försäljning av ekologiskt 

kött. 

Inom företagets olika verksamhetsområden ges möjlighet till delaktighet och 

medbestämmande för det sociala företagets anställda och deltagare. För de deltagare 

som de erbjuder plats för arbetsträning, praktik eller rehabilitering är förhoppningen att 

de på sikt kan erbjudas en anställning hos dem själva, eller hos något annat företag på 

den reguljära arbetsmarknaden. Vid samma tidpunkt som studiens intervjuer 

genomfördes, arbetade utöver handledare sju andra personer med olika 

anställningsformer eller ersättningsformer i företaget.  

Det sociala företaget erbjuder även hushållsnära tjänster som till exempel lättare 

trädgårdsarbeten, tillsyn av fritidshus, fönsterputsning, städning, trava ved, 

snöskottning, sanda, inköp och ärenden (Wikström, 2012). 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att studera vilka komponenter medarbetare i sociala 

arbetsintegrerade företag upplever har betydelse för att kunna gå vidare till den reguljära 

arbetsmarknaden. 
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Studiens frågeställningar;  

 

 Vilka erfarenheter har upplevts bra?  

 Vilka erfarenheter har upplevts mindre bra?  

 Upplevs deltagandet/anställningen i det sociala arbetsintegrerade företaget 

fungera i ett rehabiliterande syfte?  

 

METOD 

Arbetet började med en litteraturöversikt inom det aktuella ämnesområdet. Genom att 

använda Mittuniversitetets elektroniska sökverktyg Primo samt referensdatabaserna 

Google Scholar och Artikelsök. Jag använde mina sökord i olika kombinationer och fick 

på detta sätt tillgång till, för studien, aktuell referenslitteratur. Jag har sedan utgått från 

studiens referensram då jag samlat in data från empirin.  

 

För att på bästa sätt kunna beskriva och skapa förståelse för en grupp människors 

personliga upplevelser och tankar kring deras egen arbetssituation, valde jag att utgå 

från det kvalitativa perspektivet och använde mig utav en kvalitativ forskningsmetod 

som är induktiv och tolkande till sin art. Att samla in data genom kvalitativa metoder 

innebär att man samlar in beskrivande data; personernas egna talade ord i detta fall 

(Backman, 2008).  

 

Avgränsningar 

De sociala arbetsintegrerade företagen verkar på en marknad som är vidgad. En vidgad 

arbetsmarknad innebär enligt Blideman och Laurelii (2011) att alla har möjlighet att 

bidra utifrån sin egen förmåga.  Här finns alla företag som engagera personer som utför 

arbete som någon är villig att betala för. På det sättet avgränsas arbete som utförs i 

terapeutiskt syfte, arbete i hemmet, arbete som hobby och rekreation och så vidare.  

 

Sociala företag kallar man också de företag som drivs inom den sociala ekonomin och 

som producerar olika typer av välfärdstjänster, till exempel verksamheter inom vård, 

stöd, omsorg och utbildning och som drivs av kooperativ, föreningar och stiftelser 
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(Blideman & Laurelii, 2011). Denna studie inriktar sig endast mot de arbetsintegrerade 

sociala företagen. 

 

Urvalsprocedur 

Jag kontaktade företagets verksamhetsledare för att se om eventuellt intresse fanns att 

medverka i en studie, och om det fanns en möjlighet att få tillgång till intervjupersoner 

via detta sociala företag. Jag fick ett positivt besked och började arbeta med min 

projektplan över mitt examensarbete. 

 

Mina urvalskriterier för vilka personer jag ville skulle medverka i studien grundar sig på 

att jag var intresserad av att undersöka en grupp av människor som befinner sig, eller 

har befunnit sig, i en speciell kontext, det vill säga som medarbetare i ett socialt 

arbetsintegererat företag. Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval, vilket enligt 

Bryman (2008) innebär att man kontaktar och studerar de personer som finns 

tillgängliga i ett visst sammanhang. Studiens syfte var därför inte att generalisera till 

andra fall eller populationer. Min ambition och förhoppning var att kunna intervjua fyra 

till fem personer, vilket jag ansåg var tillräckligt för att kunna uppnå studiens syfte och 

för att kunna besvara mina frågeställningar. Det var också realistiskt med tanke på 

tidsaspekten och studiens storlek. 

 

Kriterier för vilka personer som kunde delta i intervju var; 

 

 Att personen varit deltagare i sociala företaget och nu har arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden, alternativt att personen har lönebidragsanställning eller 

trygghetsanställning i det sociala företaget sedan 6 månader tillbaka 

 Personen skulle inte vara inne i en rehabiliteringsprocess arbetsträning eller 

arbetsprövning 

 Personer i akut psykisk kris exkluderades 

 Välfungerande livsföring i övrigt 

 

Jag skrev ett informationsbrev (se bilaga 1) till det första sociala företaget samt ett 

informationsbrev med intervjuförfrågan med stöd av min handledare samt Brymans 
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(2008) grundläggande etiska frågor och Codex (2002) etiska riktlinjer. Båda 

informationsbreven lämnades över till min kontaktperson under ett personligt besök på 

det sociala företaget. Kontaktpersonen vidarebefordrade sedan brevet med 

intervjuförfrågan till de personer som passade in på kriterierna. Tre medarbetare fick en 

intervjuförfrågan, varav två tackade ja till att medverka i en intervju. Genom att 

kontakta mig per telefon gav de sitt samtycke att medverka i studien. Allt eftersom de 

anmälde sitt intresse bestämde vi datum och tid för intervju.  

 

Eftersom det bara var två personer som anmälde sitt intresse valde jag att kontakta 

ytterligare ett socialt arbetsintegrerat företag för att få tillgång till ytterligare informanter. 

Jag använde mig av Tillväxtverkets egna register över sociala arbetsintegrerade företag i 

Sverige för att få fram information - och kontaktuppgifter (SOFISAM, 2013).   Jag valde ut 

ett passande företag och kontaktade företagets verksamhetsledare genom ett e-mail och 

även ett telefonsamtal.  Efter ett positivt besked bifogades intervjuförfrågan, vilken sedan 

vidarebefordrades till de medarbetare som passade in på kriterierna. Av tre tillfrågade 

tackade även här två ja till att medverka i en intervju. Dessa två intervjuer genomfördes 

under två skilda dagar och med hjälp av samma intervjuguide som under de två tidigare 

intervjutillfällena. 

 

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde jag att använda mig av semi-

strukturerade intervjuer för att samla in data från empirin. Metoden är flexibel och ger 

personerna stor frihet samtidigt som det håller fokus på ämnet som studien riktar sig 

mot (Ahrne & Svensson, 2011). Valet av semistrukturerade intervjuer som data 

insamlings metod motiveras av att jag ville ha fylliga och detaljerade svar (Bryman, 

2008).  

 

Jag sammanställde en intervjuguide (se bilaga 3) med olika frågor, där jag lämnade stor 

frihet till intervjupersonerna att utforma svaren på sitt eget sätt. Jag utgick från studiens 

syfte och frågeställningar då jag formulerade mina frågor. Jag ville låta den intervjuade 

utveckla sina svar och tala mera utförligt om de frågor som jag som intervjuare tog upp. 

Betoningen i utformandet av intervjufrågorna var generella och flexibla, alltför att fånga 

upp personernas egna uppfattningar och synsätt. Frågorna var mer av allmän hållen 

karaktär och skulle kunna användas i en annan kontext. I kvalitativa intervjuer kan man 
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som intervjuare avvika från intervjuguiden och frågornas ordningsföljd och ställa nya 

frågor som en uppföljning av vad respondenten har svarat (Bryman, 2008; Denscombe, 

2009). En del uppföljningsfrågor gjordes under intervjuerna, beroende på 

informanternas svar.  Exempel på följdfrågor var; ”På vilket sätt menar du?” ”Förklara 

...  hur menar du då?”, ”… stämmer det?” 

 

Valet av plats för intervju var noga övervägt. Eftersom jag ville att informanterna skulle 

känna sig trygga i miljön (Trost, 2005), fick informanterna styra valet av både tidpunkt 

och lokal. Alla intervjuer genomfördes enskilt i en av företagens lokaler, i en för dem 

trygg plats.  

 

Jag genomförde en provintervju för att se om min intervjuguide var bra och täckte de 

frågeområden jag ville samla in data om. Inga ändringar i guiden behövdes, så jag 

utgick från samma intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen.  Provintervjun ingick i 

de fyra intervjuer som sedan analyserades.  

 

Varje intervju spelades in diskret med hjälp av en diktafon (med informanternas 

samtycke). Intervjuerna tog mellan 35 och 60 minuter att genomföra. Eftersom jag var 

ensam intervjuare vid samtliga tillfällen, samt den som transkriberade alla intervjuer, 

var jag medveten om vikten att vara noggrann under hela intervju- och 

transkriberingsförfarandet. Jag gjorde en del stödanteckningar under intervjuerna och 

transkriberade sedan varje enskild intervju i nära anslutning till intervjutillfället. Allt för 

att inte relevant data skulle gå förlorad eller missas.  

På grund av studiens omfattning och syfte valde jag att begränsa insamlingen av 

empirisk data endast genom intervjuer och kompletterade den inte med någon dokument 

analys.  

 

Dataanalys 

Jag inspirerades av Graneheim och Lundman (2004) i mitt val av analysmetod och 

analysförfarande. Jag använde mig ut av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv  

ansats, där jag tolkade och beskrev texten på en manifest nivå – nära texten. 

Innehållsanalys är en kvalitativ analysmetod som är vanlig vid semi-strukturerade 

intervjuer. En grundläggande fråga när du gör en kvalitativ innehållsanalys är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) att avgöra om analysen bör fokusera på manifest eller 
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latent innehåll. Både manifest och latent innehåll behandlar tolkning, men tolkningarna 

varierar i djup och abstraktionsnivå. Analysens syfte var således inte att försöka hitta en 

djupare mening bakom texten, utan att beskriva det uppenbara och synliga innehållet.   

 

Första steget i analys processen var att läsa igenom samtliga transkriberade intervjuerna 

flera gånger för att på så vis få en förståelse och en helhets bild av det som hade sagts. 

Sedan markerade jag de meningar, citat och stycken som jag tyckte stämde med 

studiens syfte och frågeställningar. Andra steget i processen innebar att jag 

kondenserade de meningsbärande enheterna till kortare mer hanterbara meningar. 

Viktigt här var att säkerställa att relevant data inte gick förlorad utan att ”kärnan” i det 

som sagts behölls. Tredje steget innebar att jag tilldelade de kondenserade meningarna 

en kod. Koden beskrev det område som studien kom att handla om. Koderna från 

samtliga fyra intervjuer jämfördes med varandra för att hitta likheter. De koder som 

hade ett liknande innehåll sammanförde jag sedan i underkategorier. Underkategorierna 

fördes i sin tur ihop i kategorier. Dessa kategorier kom sedan att beskriva intervjuernas 

centrala budskap, det beskrivande innehållet i texten, det manifesta innehållet 

(Graneheim & Lundman, 2004) (bilaga 4, tabell 1).  

 

Den genomförda innehållsanalysen genererade 5 kategorier och 19 underkategorier som 

belyste komponenter som upplevdes ha betydelse (se bilaga 4, tabell 2). Kategorierna 

utgör i texten rubriker och underkategorierna informanternas uppfattningar som 

illustreras i texten genom utvalda citat. Varje kategori inleds med en beskrivning av de 

underkategorier som hör till den kategorin. För att hålla isär citaten från de olika 

intervjuerna användes färgkoder under analysprocessen. Dessa färgkoder togs sedan 

bort i studiens resultatdel med hänsyn till informanterna och konfidensialiteten.  

 

Etiska aspekter 

Centralt i vetenskapliga undersökningar är enligt Bryman (2008) att väga värdet av det 

förväntade forskningsresultatet mot de negativa konsekvenserna för deltagarna. Det är 

som tidigare nämnts viktigt att jag som studiens författare kan visa att data är insamlade 

på ett seriöst och relevant sätt för undersökningen. 

 

Jag följde Vetenskapsrådets etiska riktlinjer när det gäller etiska överväganden (Codex, 

2002). Genom att reflektera över etiska aspekter under hela studiens genomförande, dels 



 

 

 25 

i utformningen av intervjufrågor, i kontakten med respondenterna, men även i 

hanteringen av data var ambitionen att bygga upp tillit och öppenhet gentemot 

intervjupersonerna.   

 

Det finns fyra viktiga grundprinciper att följa i vetenskapliga undersökningar vad gäller 

krav på information, samtycke, konfidentialitet och slutligen nyttjandekravet (Bryman, 

2008). Jag ville måna om deltagarnas integritet och var därför mån om att visa hänsyn 

till deras privatliv och nära relationer. I utformningen av intervjufrågorna tänkte jag på 

att inte ställa frågor som kunde upplevas som ”känsliga” av respondenten, inte heller 

frågor som rörde deras hälsotillstånd. Fokus låg i stället på det stöd som de upplevde 

hade betydelse. Det var viktigt att utforma frågorna på ett sådant sätt att de på ett så 

objektivt sätt öppnade för relevant insamling av det empiriska materialet.  

 

I ett informationsbrev till de tilltänkta intervjupersonerna förklarade jag mina avsikter 

med studien, samt studiens syfte.  De informerades om att studien endast  

skulle användas till dess ändamål, d.v.s. ett studentarbete på C-nivå, och att studien 

skedde via en huvudman på Mittuniversitetet – min handledare (nyttjandekravet).  

 

Informanterna upplystes om att deltagandet var frivilligt, de hade rätt att själva 

bestämma om de ville vara med i studien. De fick avbryta medverkan när som helst, 

utan några förklaringar eller negativa följder (samtycke och informationskravet).  

 

En viktig etisk aspekt är att de insamlade personmaterialet behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Det inspelade materialet förvarades på ett säkert ställe (hemma 

hos mig som intervjuade), där inga obehöriga kunde ta del av dem. De blev informerade 

om att allt material som kan härledas till informanterna efter avslutad examinering och 

studiens godkännande kommer att raderas (konfidentialitet och sekretesskravet).   

 

Studiens kontext var begränsad geografiskt och utgjorde i båda fallen mindre 

lokalsamhällen, och därför ställdes stora krav på konfidentiell behandling av 

personmaterialet med hänsyn till informanternas privatliv. Både när det gällde att lämna 

ut informanternas identitet och att lämna ut fakta om den lokala kontexten som direkt 

kunde härledas till den aktuella orten.  
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Informanterna fick information om att deras namn inte skulle lämnas ut i texten, för att 

på detta sätt minimera möjligheten för andra personer att identifiera informanterna. Vare 

sig lokalsamhällets namn, eller de sociala företagens namn nämns i studiens text, för att 

på detta sätt upprätthålla studiens krav på konfidentiell behandling av informanterna.  

Enligt Codex (2002) är det särskilt viktigt att vidta åtgärder för att försvåra för 

utomstående att kunna identifiera enskilda deltagare då det gäller människor som i ett 

eller annat avseende anses höra till en utsatt och svag grupp i samhället.  

 

Jag anser att jag genom detta förfaringssätt när det gäller de etiska aspekterna har följt 

de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet har fastslagit för upprätthållandet av det 

etiska ansvarstagandet för individen och samhället i forskningen (Codex, 2002). 

 

 

RESULTAT  

Det här är studiens resultatdel där det empiriska materialet analyseras och tolkas. Syftet 

med denna studie var att studera vilka komponenter medarbetare i sociala 

arbetsintegrerade företag upplever har betydelse för att kunna gå vidare till den reguljära 

arbetsmarknaden.  

 

Informanterna ger olika bakgrundshistorier, där de berättar om sina tidigare 

arbetslivserfarenheter. Ett par av informanterna har längre sjukskrivnings- eller 

arbetslöshetsperioder bakom sig, efter att ha arbetat på den reguljära arbetsmarknaden 

under större delen av sitt tidigare vuxna arbetsliv. Två av dem har efter 

gymnasieutbildning och folkhögskoleutbildningar haft kortare och längre 

arbetslöshetsperioder som varvats med olika typer av praktikplatser eller projekt via 

Arbetsförmedlingen. De har inte hunnit med att skaffa sig så mycket 

arbetslivserfarenhet från den reguljära arbetsmarknaden. Samtliga informanter har 

arbetat i det sociala företaget olika lång tid, dock som kortast i 1,5 år. Alla fyra har 

någon form av anställning i det sociala företaget och arbetade mellan 50 och 100 % vid 

tidpunkten för intervjuerna. Två av informanterna kom till det sociala företaget via fas 

3, medan de andra två har haft deltidsanställningar från början. Gemensamt för samtliga 

informanter är att de redan har kommit en bra bit i sin egen utveckling i det sociala 

företaget mot att kunna gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden. 
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”Att bli uppmärksam på sina möjligheter” 

Från passiv till aktiv 

Det tar ofta lång tid för deltagare i det sociala företaget att förstå sina egna möjligheter 

när det gäller att kunna närma sig den reguljära arbetsmarknaden.  För dem som länge 

har varit utan arbete eller varit sjukskrivna en längre tid är det inte så enkelt att börja 

tänka på ett annat sätt, när man är van att ha varit beroende av andra människors åsikter 

om ens rehabilitering och sina möjligheter. Det finns egna personliga erfarenheter bland 

informanterna när det gäller att befinna sig i en utsatt situation; 

 

… jag har ju varit där själv … men jag började ställa krav på mig själv.  Jag 

kontaktade AF, det var jag  som ville börja jobba … 

 

Det tar ofta lång tid att inse att en själv kanske är det viktigaste rehabiliterings-

instrumentet. Man måste få hjälp att se sina egna möjligheter och få kontroll över sin 

egen arbetssituation. Att inte fokusera på det sjuka och de man inte kan, utan på det 

friska och det man kan.  Att se sina egna möjligheter, vilket intervjupersoner beskriver 

på lite olika sätt; 

 

… men det är som att de behöver lång tid … det ser ju jag … som har hållit på i 

fyra år nu … och är uppe i 50 %. 

 

… så jag har rehabiliterat mig ganska bra själv … byggt upp muskler och tränat 

balansen och så där … så det var bra att dom körde lite med mig. 
 

Egen drivkraft - en förutsättning 

Informanterna upplever att en förutsättning för att man ska kunna utvecklas mot att 

kunna ta ett arbete på arbetsmarknaden är att man har en egen drivkraft och vilja. De 

menar att det är viktigt att man själv försöker tar makten och kontrollen över sin 

arbetssituation. Att känna sig maktlös kan leda till att man blir passiv, vilket lätt kan 

upplevas som ”lathet” av andra i det sociala företaget. En av de intervjuade uttrycker sin 

frustration över situationen; 

 
Jo det må så vara att alla som kommer hit har olika förutsättningar och olika 

bagage och så vidare… men jag tycker över lag att det är bara att slå näven i 

bordet och att … nä nu är du tyst och jobbar … annars kan man gå hem!  Just 

den här biten är det annorlunda … fan de är inte van att jobba! 
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Att våga ta egna initiativ är ett sätt att få större självförtroende och självkänsla, att inte 

vara rädd för att misslyckas utan våga prova nya saker. Följande informant ger exempel 

på egna erfarenheter när det gäller att våga prova nya idéer;  

  

Hos djuren blir det ju så att jag provar iden på än gång … jag går ju enligt 

praxisen att det värsta som kan hända är att det går åt helvete … funkar det går 

jag till ledningen … 

 

Ställa rimliga krav 

En förutsättning för att man ska kunna komma närmare den reguljära arbetsmarknaden 

är enligt informanterna att man börjar ställa krav på sig själv. Man måste också kunna 

ställa rimliga krav på medarbetare för att man skall kunna fungera på en vanlig 

arbetsplats. Det krävs att man följer normer och regler som hör en arbetsplats till. Ett 

par av informanterna säger att; 

 
Någonting jag har sagt är att vi … eftersom det är en arbetsplats … då måste 

man få ställa mera krav på dom för, hur ska man annars kunna komma ut i 

arbetslivet? 

 

Man måste kunna ställa lite högre krav på dom som utför ett jobb (…) man måste 

kunna lita på att jobbet blir ordentligt utfört om man ska ta betalt av kunden … 

 

 

Tillit leder till ökat självförtroende 

Om man upplever att ens arbetskamrater litar på en, att de tror på ens arbetsförmåga att 

klara av arbetsuppgifterna så leder det till att ens självförtroende växer. En av de 

intervjuade säger så här; 

 

Min arbetskamrat tog för givet att jag kunde … och då fick jag självförtroende 

och kände att jag klarar ju av det här … å jag vet vad jag ska göra. Vi hjälps åt 

och är flexibla och jobbar bra tillsammans.  

 

 

”Att bli sedd och hörd” 

Att vara delaktig ger tillfredsställelse & Att kunna påverka motiverar  

Att vara delaktig i företagets verksamhet och att kunna påverka arbetets inriktning och 

själv vara med och bestämma hur mycket och med vad var och en ska arbeta, är viktiga 

komponenter hos många sociala företag, vilket informanterna också uppger.  

Upplevelsen av att ha kontroll över sin arbetssituation och att bli tillfrågad efter sina 

synpunkter visade sig vara viktig för alla informanterna.   
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Delaktigheten handlar om hur man kan påverka sin arbetssituation, vad man gör och hur 

mycket man ska arbeta. Samtidigt är det också en fråga om inflytande när det gäller 

möten och beslutsfattande kring företagets utveckling. Samtliga intervjupersoner 

upplever att delaktigheten är ganska stor när det gäller det dagliga arbetet, 

veckoplaneringar och där större frågor tas upp. Detta kan illustreras genom en av 

informanternas beskrivning av de olika mötena som förekommer; 

 

Måndagsmötena är ju för dom som är ansvariga för de olika 

arbetsområdena (...) Det är arbetsplanering, hur mycket personal som 

behövs till olika jobb under veckan. Men sen har vi ju ofta möten då alla 

är med och får tycka till och vi har dagordning och allt. Så då får ju alla 

säga sitt. 

 

Att bli efterfrågad för ens synpunkter & Kan säga vad man tycker och 

andra lyssnar – att räknas med 

Det finns en klar uppfattning bland de intervjuade att de i stor grad upplever att de kan 

säga vad de tycker och att andra i företaget visar intresse för deras synpunkter och idéer. 

Att de kan vara med att påverka sin och andras arbetssituation, illustreras här av en 

informant;  

Jaa … oja, det känner jag absolut att jag kan. Vi brukar ha väldiga diskussioner 

när det gäller det där… 

 

Bland intervjupersonerna finns en uppfattning om att det är flera komponenter som 

påverkar graden av upplevd delaktighet i det sociala företaget. Individuella erfarenheter 

och förmågor och de sociala relationerna mellan medarbetarna spelar en stor roll, 

liksom det stöd som informanterna får när det gäller att komma med förslag och idéer 

till ledningen. Man upplever sig kunna påverka till en viss gräns. Intervjupersonerna har 

olika erfarenheter och tankar kring deras möjligheter att påverka och att få stöd av 

medarbetare och ledning. En informant uttrycker den frustration som kan uppstå hos 

medarbetare i samband med att man gett synpunkter och förslag till ledningen, men 

inget händer;  

 

Tanken är ju jättebra … att man ska vara delaktig … men det funkar inte riktigt 

så i verkligheten. Tanken är så … men sen stannar det bara. 

 

Samtidigt finns en förståelse att man också måste vara realistisk när det gäller att få stöd 

för sina idéer, utan att man måste ta in den aspekten att man kanske inte kan köpa in det 
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man anser sig ha behov av just nu, utan att det kanske får stå på önskelistan. En av 

intervjupersonerna menar att; 

 

Det är ju ett socialt företag så vi får ju liksom … alla är ju delaktiga i det, i det 

sociala företaget. Men sen … jag har ju jättemånga idéer men allt kan ju inte 

göras på än gång … 

 

Att fokusera på individens starka sidor och förmågor skapar utveckling 

Flera intervjupersoner framhåller att det är viktigt att man i bemötandet ”ser” individen. 

Att man visar intresse för vad individen vill och kan göra. Att fokusera på individens 

starka sidor och förmågor och inte på det som begränsar och det man inte klarar av. 

Man menar att det skapar utveckling och påverkar möjligheterna att kunna gå vidare 

mot ett arbete. Något som en informant beskriver på följande sätt; 

 

Vi försöker väl stödja deltagare på olika sätt, men det är svårt. Att fråga vad de 

kan och skulle vilja göra … till exempel tycker man om att sticka, ja då kan man 

sticka vantar som vi sen kan sälja … eller nått sånt. 

 

Jag tror att vi är rätt duktig på att se till individen liksom … vad den klarar av. 

 

”Att mötas i sociala relationer – på gott och ont” 

Socialt umgänge med arbetskamrater 

De sociala relationerna på arbetsplatsen visade sig vara viktiga för flera informanter. 

Det finns intervjupersoner som upplevde ett socialt utbyte med sina arbetskamrater och 

som kände att det fanns en gemenskap på arbetsplatsen. Flera av informanterna är enligt 

dem själva sociala personer, som trivs med att arbeta tillsammans med människor, 

vilket de får göra i det sociala företaget. I och med att man säljer hushållsnära tjänster åt 

allmänhet och företag, så träffar man också många människor genom jobbet. ”Det är 

just den här sociala biten som betyder mycket …”, menar en av informanterna då hon 

förklarar varför hon trivs med arbetet. Att man känner gemenskap med sina 

arbetskamrater och har roligt på arbetet beskriver en annan av de intervjuade så här;  

 
… vi har eller vi har skapat en speciell humor här … liksom. Det är roligt, vi 

skämtar med varandra och driver med varandra … fast på ett bra sätt alltså. Nej 

men vi har roligt! 

 

Analysen visade sig även att det var betydelsefullt att man kan ha roligt på jobbet även 

om arbetet många gånger tar på ens energi och ork konstaterar en av intervjupersonerna;  
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Ibland kommer jag hem och … bah! Hur har min dag varit egentligen? 

Man … haha… jag är jävligt bra ändå kan jag säga … fast en annan sliter 

med sitt, och så är det ju med allihopa, så är det ju. Ibland är det ja … vad 

ska jag säga – det är intressant, roligt.  

 

Det sociala utbytet med arbetskamrater upplevs inte lika viktigt av alla informanter, 

utan man fokuserar hellre på sina arbetsuppgifter i stället för att prata med 

arbetskamrater. Tankar kring det sociala utbytet med arbetskamrater på raster förmedlar 

en av intervjupersonerna så här; 

 

Det beror på, jag jobbar ju mest med djuren alla jobbar ju inte där (…) jag är 

helt ointresserad av folks privatliv … jag jobbar.  Om nån vill berätta något på 

rasten är det väl helt ok och frågar dom något så får jag väl berätta det men … 

 

 
… jag har aldrig varit på en arbetsplats som den här! Det kan jag säga, ja här 

ska vi ju vara, vi ska inte kliva någon på tårna, man får inte påpeka, sitter man 

och pratar tror dom att det är om dom. Det smäller i dörrar och dom blir osams 

och jösses då tänker jag HERREGUD! Så här fungerar verkligheten! Det är som 

att de går omkring i någon skyddad tillvaro. Det funkar inte så i verkligheten. 

 

 

Stöd och uppmuntran från lokalsamhället stärker motivationen  

Flera av de intervjuade personerna beskriver att de känner uppskattning och stöd från 

lokalsamhället och från kunder som de utför jobb åt. Att få uppskattning ger en känsla 

av tillfredsställelse och motiverar dem att vilja arbeta.  En informant beskriver denna 

känsla på följande sätt; 

 

Jo men det känner jag ju när vi är ute och städar ju … att nej men vad fint det 

blir och vad glad kunderna blir och vad tacksam dom är för att vi kommer och 

hjälper dom. Så att det känns jättebra … jag känner att jag får uppskattning … 

 

På vilket sätt man bemöter andra och hur man själv blir bemött, samt vilken attityd man 

har mot varandra i det sociala företaget har stor betydelse för hur man lyckas utvecklas 

sig själv mot att kunna ta ett arbete på arbetsmarknaden. Flera intervjupersoner 

konstaterar att de inte upplever något speciellt stöd eller får någon positiv feedback från 

deltagare; 

 
Nej något stöd av deltagarna känner jag inte … nää … jag måste säga att jag 

aldrig har TÄNKT i dom banorna förr. 
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Men det finns också exempel på motsatsen bland informanterna, där man visst känner 

stöd från sina arbetskamrater och att man inte ser någon skillnad på anställda eller 

deltagare i det fallet; 

 

Det är ingen skillnad på dom som är anställda eller deltagare. Jag känner stöd 

från dom… 

 

Att hela tiden ge och ge tar på ens egna krafter 

Att hela tiden behöva ta hänsyn och anpassa sig till andra tar på ens egna krafter 

upplever flera av intervjupersonerna, och menar att det är den här biten som skiljer sig 

från en vanlig arbetsplats. För att man ska kunna fungera på en arbetsplats på den 

reguljära arbetsmarknaden, så kan man inte ”… gå omkring i någon skyddad tillvaro”, 

menar en informant. Att hela tiden tänka på hur man ska bemöta arbetskamrater 

beroende på hur de mår för dagen upplevs ta mycket av ens energi. Vissa dagar då det 

känns ”extra tungt” förklarar en intervjuperson att det är skönt att ha en ventil, en person 

på arbetsplatsen som man kan prata med och kunna ”häva ur sig” då de är själva; 

  
Det är hela tiden vi, alltså jag och (…) som ska ta hänsyn till alla andra (…) så 

det kan ta fruktansvärt mycket energi av en, då gäller det att ha ventiler. 

 

 

Känslan av att bara ”ge och ge” hela tiden och aldrig få något positivt tillbaka från ”dom 

andra”, återkommer bland informanterna under intervjuerna. En situation som tar 

mycket på ens energi och ork, och som kräver att man har ventiler. Något som en av 

intervjupersonerna beskriver på det här sättet;  

 

Nej jag kan inte säga att jag får något tillbaka från dom … och det är ju då det 

blir dom här SKITDRYGA dagarna då man känner att man måste ha en ventil för 

man känner att man ger och ger och ger … 

 

Olika behov av stödsamtal 

När informanterna ger exempel på vad som skiljer det sociala företaget från en ”vanlig 

arbetsplats”, så är det bland annat alla de möten som förekommer. Ett syfte med att ha 

till exempel de dagliga morgonmötena, där alla deltagare och medarbetare är med, är att 

göra alla ”hörda och sedda” – att kolla av hur alla mår för dagen; 

 
Ja… mötena är ju för att känna av stämningen. Att berätta dagsformen … och 

säger man inget så får man väl skylla sig själv då. Så det är inte jag van vid att 

man har. Ja det är ju det som skiljer det här företaget från en vanlig arbetsplats 
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… och då tänker jag att, ja ja det är väl så då … och känner att då får man väl 

inte skämta för mycket … att liksom inte skoja till det. 

 

Informanterna känner olika behov av samtalsstöd. De är överrens om att gruppmötena 

är bra och nödvändiga för en del medarbetare, men inte alla tycker att de har ett eget 

behov av samtalsstöd; 

 

… för min del känns det inte viktigt, men det är viktigt för andra… 

 

Ja varje morgon har vi morgonmöte, de är jättebra! Det märks direkt hur alla 

mår … nån pratar inte, nån är tjurig och … det är bara … hmmm. 

 

 

”Att få en anställning är betydelsefullt” 

Ekonomisk utsatthet 

Informanterna ger ett intryck av att de trivs med att arbeta i det sociala företaget, 

samtidigt som den osäkra ersättnings- och anställningssituationen påverkar och ger en 

osäkerhet inför framtiden. Några av intervjupersonerna ser en risk att det kan uppstå 

inlåsningseffekter i det sociala företaget, när det gäller deltagarnas chanser att komma 

vidare i sin utveckling mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. En av 

informanterna menar att; 

 
Några skulle ha haft anställning här det vet jag … men samtidigt måste man visa 

framfötterna lite och ta i. Man kan inte gå omkring och säga att man har ont hela 

tiden eller inte orkar … då kan man inte utföra ett jobb åt en kund, då gör man 

inget bra jobb!  

 

Man märker av att det finns en tydlig uppdelning mellan deltagare och anställda då 

informanterna pratar om sina arbetskamrater, att det lätt blir ”vi och dom”. Dels är det 

deltagarna som kommer dit, framför allt via fas 3, dessa deltagare har ingen lön utan får 

sin ersättning från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan vare sig de är på arbetet 

eller hemma. Sen har vi dem som har någon form av anställning. Det finns en 

frustration bland intervjupersonerna att systemet ser ut som det gör i dag; 

 
Jag arbetar in min egen lön … medan dom kan sitta av … utan att … men det kan 

dom göra, så att … de får ju sin ersättning ändå vare sig de är här eller hemma. 

De finns liksom ingen morot … 
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Den ekonomiska utsattheten och osäkerheten som deltagare befinner sig i leder till att 

de inte har någon motivation eller vilja att arbeta, det finns ”ingen morot” som driver 

dem framåt. En informant uttrycker det så här; 

 
… och blir de för länge här i fas 3, så blir de inte motiverade att utföra ett bra 

jobb heller. Det blir ett moment 22 … det finns ingen morot. Man går ju bakåt då 

i utvecklingen. Så några skulle ju ha haft anställning här det vet jag … men 

samtidigt så vet jag att man måste ju visa framfötterna lite och ta i lite 

 

Högre lön motiverar 

Det finns en generell uppfattning bland informanter att lönen och ersättningsvillkoren 

har en central betydelse för dem flesta som arbetar i det sociala företaget. Den 

ekonomiska situationen påverkar ens motivation och vilja att arbeta. Så här säger ett par 

av de intervjuade;  

 
… är du i fas 3 och liksom, ja inte vet jag du kan kalla det arbetstränar, du får 

ingen pensionsgrundad inkomst… du får ju inte det. Det är uruselt ekonomi! Och 

sen får du ju lägsta nivån 65 % av din förra ersättning då… så ekonomin är ju 

jättedålig då. 

 

... jag känner ju mer lönefrågan då … men där är jag för snäll så jag är knäpp 

då … jag tar på mig för mycket i stället för att inte göra det … men det är så man 

fått lärt sig … 

 

Kravlösa ersättningsregler leder till omotiverade deltagare 

Något som intervjupersonerna tar upp vid ett flertal gånger under intervjuerna är vikten 

av att kunna ställa rimliga krav på deltagare som kommer till det sociala företaget. För 

att man ska kunna fungera på en arbetsplats, så måste man vara beredd att följa normer 

och regler som hör till en fungerande arbetsplats. Det uppstår ofta situationer när det 

gäller bemötandet mellan medarbetare i vardagsarbetet, som skapar frustration hos 

informanter; 

 

Någonting jag har sagt är att vi … eftersom det är en arbetsplats … då måste 

man få ställa mera krav på dom för … hur ska man annars kunna komma ut i 

arbetslivet? 

 

Och sen har de fått inpräntat i sig att de jobbar 100 % av sin egen kapacitet. 

Jaha … vad är det för någonting då? Det är ju otroligt snedvridet, du ska ju inte 

ens NÄMNA det. Då tänker man ju bara att i dag känner jag mig så sjuk så jag 

jobbar bara det jag orkar i dag … det är väldigt bekvämt att tänka så … 

LIVSFARLIGT!  
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Visa vilja och engagemang 

Det finns en uppfattning bland informanterna att för att kunna bli anställd av det sociala 

företaget, så måste man ha en egen ”drivkraft”, det är en förutsättning för att kunna gå 

vidare. Att visa engagemang och vilja att arbeta. Genom att bli anställd motiveras 

medarbetarna till att utvecklas vidare mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Att vara anställd och få en lön, ger en känsla av att företaget tror på ens arbetsförmåga 

och känner tillit och uppskattning, vilket leder till ökat självförtroende och ökad 

självkänsla hos den anställde. En av informanterna beskriver varför hon tror att 

företaget valt att anställa henne; 

 
Jag tror att min egen drivkraft har haft betydelse för hur jag har lyckats här (…) 

I början sa jag inget om varför jag inte orkade eller inte kunde göra vissa saker 

… vilket ledde till att jag fick kämpa ganska hårt för att klara av vissa 

arbetsuppgifter på bondgården. 

 
Jag tror att de har sett att jag vill göra grejer. Jag vill inte bara sitta och vända 

papper… jag tror inte att jag har sagt nej liksom. Så jag tror dom har sett det 

och velat anställa mig bara …  

 

 

 

”Att få en karriärväg bort från bidrag till en anställning och lön” 

 

Ser en framtid inom det sociala företaget  

Det sociala företaget, upplevs som en bra övergång till ”något annat” i framtiden av 

flera informanter. De ger ett allmänt intryck av att de i stort sätt är nöjd med sin arbetssituation 

just nu, även om det finns saker som skulle kunna förbättras speciellt när det gäller deras 

arbetsmiljö. De trivs här just nu och har hittat en uppgift som passar dem, men de flesta 

av dem ser en framtid utanför det sociala företaget på den reguljära arbetsmarknaden. 

Flera av informanterna har drömmar om att i framtiden få arbeta inom sin 

yrkesutbildning eller inom ett yrke som de är intresserad av. De hoppas att det sociala 

företaget ska fungera som en språngbräda till den ”vanliga” arbetsmarknaden. De 

uttrycker flera komponenter som påverkar deras möjligheter att kunna gå vidare till den 

reguljära arbetsmarknaden. Det är inte bara hur deras arbetssituation i det sociala 

företaget utvecklas som spelar in, utan även den övriga livssituationen som påverkar ens 

möjligheter.  Ett par intervjupersoner beskriver på följande sätt hur de tänker kring deras 

möjligheter att gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden;  

 

Jag har framtidsdrömmar … men just nu ligger de på is ganska … eftersom jag 

just blivit anställd här och just skaffat lägenhet … ett tag i alla fall. 



 

 

 36 

 

  

Varför jag hamnade här var ju för att jag inte fick något jobb … sen hamnade i 

fas 3 … sen har jag min son här också … Jag söker jobb hela tiden. Jag vill ha 

högre lön därför söker vidare … men det är för sonens skull som jag känner att 

jag inte kan flytta … 

 

Intervjuerna ger en generell bild av att informanterna upplever att de trivs med sina 

arbetsuppgifter och att de känns meningsfulla, vilket skapar en trygghetskänsla i den 

anställning som man har här och nu i det sociala företaget. Detta kan leda till att man 

tvekar att ta ett beslut om att försöka gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden. En 

informant uttrycker sig på följande sätt;  

 

Nån gång vill jag väl hitta ett annat jobb … jag har inte riktigt bestämt 

mig än riktigt … om jag ska jobba här ett år till … eller sluta till hösten. 

 

 

Finns en vilja att gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden 

Det finns även en vilja bland informanterna om att göra karriär inom det sociala 

företaget. Att få mera ansvar och att få gå handledarutbildning för att sedan kunna 

hjälpa deltagare som kommer till det sociala företaget för att arbeta. Man vill lära sig 

hur man ska bemöta dessa människor på ”rätt sätt”, utan att det tar för mycket på ens 

egen energi och ork. Det finns egna erfarenheter bland de intervjuade av att ha befunnit 

sig i samma situation som många av deltagarna som kommer till det sociala 

arbetsintegrerade företaget, vilket ses som en fördel och styrka. En av informanterna 

säger att;  

 

Ja vill ha mer anställning, att kunna sälja tjänster och marknadsföra oss 

utåt … jag vill gå handledarekurs … få större förståelse för dom här … 

för jag har varit där själv (…) men jag förstår inte hur vi ska kunna hjälpa 

dom när de är i fas 3 och vi inte får ställa några krav på dom förstår du … 

det är det jag skulle vilja … 

 

Komponenter som informanterna upplever påverka möjligheterna att gå vidare till den 

reguljära arbetsmarknaden är även hur pass arbetsför man är, vilken arbetskapacitet man 

har och hur mycket man kan arbeta. En av informanterna arbetar i dagsläget 100 % 

medan övriga arbetar mellan 50 och 75 %. Det finns en stark önskan och förhoppning 

bland informanter att kunna komma upp i flera timmar, men även en förståelse att man 

måste vara realistisk. En av de intervjuade personerna beskriver sin nuvarande situation 

när det gäller sin arbetsförmåga så här; 
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På försäkringskassan sa dom att … ja kommer du upp i halvtid … då 

har du kommit i mål … och där har jag varit nu… i 3 år har jag varit 

där. Men nu är mitt nästa mål … inom snar framtid i alla fall … komma 

upp i 75 %. De tycker jag är tokig som säger det … de tycker jag ska 

vara nöjd med 50 %. (…) Ja det är bra att du har mål säger dom, men 

… de tycker inte att jag ska ställa större krav än att … 

 
 

DISKUSSION 

Inledningsvis diskuteras, analyseras och tolkas resultaten utifrån de för studien aktuella 

teorier och begrepp.  Därefter förs en diskussion kring studiens metodval, vad gäller 

dess styrkor samt svagheter.  

 

Resultatdiskussion 

Utifrån studiens resultat går det att finna flera olika komponenter som medarbetare 

upplever har betydelse för att kunna gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden. I 

jämförelse med tidigare vetenskapliga undersökningar om sociala arbetsintegrerade 

företag och dess betydelse kan jag konstatera att studiens resultat är väl i linje vad man 

kommit fram till i andra studier. Såväl Blideman och Laurelii (2011) och Levander 

(2008) beskriver att det sociala företaget betyder mycket för dess medarbetare, att det 

skapar jobb och att människor får tilltro och att det är en plattform för mänskligt 

växande, en slutsats som även jag kan dra utifrån denna studies resultat. 

 

Studien visar i enlighet med Starrin och Rønning (2011) att sociala företaget i flera 

hänseenden upplevs ha en rehabiliterande effekt. Att det sociala företaget ger individen 

själv möjligheten att” rehabilitera sig själv” och kan på så sätt närma sig att kunna ta 

ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.  Flera av studiens informanter menar att de 

genom sina arbetsuppgifter har fått chansen att arbeta efter sin förmåga och på så sätt 

kunna ökat sin arbetskapasitet och ” rehabilitera sig själv”.  

 

Enligt Carlberg (2007) är empowerment eller egenmakt en stark grund för att 

rehabilitera människor som står långt från arbetsmarknaden tillbaka till arbetslivet, 

vilket även framkommer under intervjuerna. En komponent som medarbetare anser har 

stor betydelse för att kunna gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden att man får 

hjälp att se sina egna möjligheter, att man i det sociala företaget fokuserar på att 

uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar och börja göra saker själv, att ta egna beslut 
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och handla därefter, att man bli en aktör i stället för att vara passiv. Att det är viktigt att 

fokusera på människors styrkor och friska sidor är också något som Anna Tengqvist 

beskriver i Askheim och Starrins bok ”Empowerment i teori och praktik” (2007), 

eftersom individerna ofta känner sig maktlös, passiv, har dålig självkänsla och dåligt 

egenvärde, som en konsekvens av ett upplevt utanförskap i samhället.  Att stötta 

aktörskap har mycket med tilltro och tillit att göra, vilket också framkommer under 

studiens intervjuer. Genom att människor får göra meningsfulla och utvecklande saker 

och att arbetet baseras på ett marknadsbaserat företag där allt är på ”riktigt” stöttar man 

enligt Tengqvist (2007) aktörskap. Studies två aktuella sociala företag bedriver 

marknadsanpassad verksamhet genom att erbjuda hushållsnära tjänster och studiens 

resultat visar på att informanterna över lag trivs med sina arbetsuppgifter och att de 

känns meningsfulla, vilket styrker Tengqvists (2007) resonemang. 

 

En reflektion efter analysen och resultatet av denna studie är att de båda för studien 

aktuella sociala företagen inte riktigt har hittat rätt struktur och arbetssätt när det gäller 

hur man ska arbeta utifrån ett empowermentperspektiv. Informanterna önskar mer 

struktur och tydligare arbetssätt då det till exempel gäller hur man genomför möten och 

stödsamtal. Faktumet att båda företagen är relativt nystartade och fortfarande är inne i  

etableringsfasen, tror jag är en bidragande orsak till att informanterna kan känna 

frustration. Båda företagen verkar ha ambitionen att fortsätta utvecklas och de kommer 

säkert att hitta fungerande arbetsformer framöver. Vilket också kommer att hjälpa 

medarbetare att utvecklas mot att kunna gå vidare mot ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. 

 

Delaktighet är en viktig faktor när det gäller socialt företagande, eftersom det har fokus 

på medarbetares rehabilitering och utveckling. I Hedin, Herlitz och Kuosmanens (2006) 

utvärdering framkom resultat som visade på att delaktigheten upplevdes stor bland 

medarbetare i det sociala företaget när det gäller att delta på möten där man beslutar om 

det dagliga arbetet, veckoplaneringar och där större frågor tas upp. Resultatet av 

föreliggande studie visade på liknande resultat när det gäller informanternas upplevelse 

av att vara delaktig. Samtliga informanter känner en stor delaktighet i det dagliga arbetet 

och i arbetsplaneringen. Men när det gäller delaktigheten i verksamhetens styrning, 

skiljer sig dock informanternas uppfattning något. En del av informanterna känner att de 

visst kan påverka i beslutsituationer och att de känner ganska stor delaktighet i 
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verksamhetens styrning, medan andra upplever sig vara mindre delaktig i 

verksamhetens styrning och inte heller kan påverka speciellt mycket i beslutssituationer.  

 

Sociala relationer på arbetsplatsen visar sig också vara en viktig komponent som 

påverkar medarbetarna på olika viss. I studien kan jag se en samstämmighet med vad 

Per Lundgren konstaterar i Blideman och Laurelii (2011) när det gäller vikten av att må 

bra och att vara delaktig i ett fungerande sammanhang. Han menar att mår man bra och 

känner delaktighet i form av arbetsgemenskap har man större chans att utveckla sig 

själv och öka sina möjligheter att kunna gå vidare mot att ta ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Dessa tankegångar går väl i linje med vad en del av informanterna i 

studien säger när det gäller vilken betydelse de sociala relationerna innebär för dem på 

arbetsplatsen.  

 

Faktumet att ett socialt arbetsintegrerat företag skiljer sig mycket från en ”vanlig 

arbetsplats” när det gäller hur de sociala relationerna och det sociala utbytet ser ut 

mellan medarbetare, framkommer tydligt i analysen. Den sociala interaktionen mellan 

arbetskamrater tar mycket på informanternas egen ork och energi. Här ser jag ett starkt 

motiv till att man inom det sociala företaget försöker inta ett förhållningssätt där man 

ser till varje enskild individ och att man försöker att bemöta varje individ på ett bra sätt 

och med rätt attityd. På vilket sätt man bemöter varandra och vilken attityd man har mot 

varandra i det sociala företaget tror jag är speciellt viktigt då det handlar om 

arbetsrehabilitering. 

 

En vanlig invändning när man förespråkar generösa stödsystem för att människor ska 

komma in på arbetsmarknaden är att inlåsningseffekter riskerar att uppstå. Kan arbete 

som skapats med samhällsstöd hålla människor kvar i ett bidragsberoende? I så fall 

hindras individen i sin egen utveckling och samhället tvingas till subventioner som 

egentligen inte behövs. Studiens resultat visar på att informanter ser en viss risk för att 

inlåsningseffekter kan uppstå bland de individer som kommer till det sociala företaget 

som deltagare, framför allt via fas 3. Man ser en risk att de på grund av dåliga 

ersättningsvillkor inte känner sig motiverade att arbeta. Att de inte får en lön utan 

samma ersättning vare sig de är hemma eller på jobbet, gör att de enligt informanterna 

”saknar en morot”. Här finns en risk för inlåsningseffekt i och med att de inte kommer 
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vidare i sin egen utveckling mot att kunna ta ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. 

Det finns en frustration bland informanter att reglerna ser ut som de gör i dag. 

 

I och med att de två för studien aktuella sociala företagen erbjuder marknadsanpassade 

hushållsnära tjänster till både privatpersoner och företag, konkurrerar de med många 

andra företag ute på den reguljära arbetsmarknaden. Vilket jag tror bidrar till att 

medarbetare kan uppleva att steget till den reguljära arbetsmarknaden inte blir så långt. 

Detta resonemang styrks av Blideman och Laurelii (2008), som menar att risken för 

inlåsning blir mindre då det sociala företaget redan finns på arbetsmarknaden. 

 

Att få lön för sitt arbete och att vara anställd visar sig också betyda mycket för 

informanterna. Analysen visar på att motivationen verkar vara högre om man är anställd 

och inte en deltagare. Att få en anställning i det sociala företaget och i och med det en 

lön, visar sig vara en av de viktigaste komponenterna som informanterna upplever har 

betydelse för att man ska kunna gå vidare mot den reguljära arbetsmarknaden. Att 

företaget vill anställa är ett bevis på att de tror på ens arbetsförmåga och känner tillit, 

vilket leder till att individens självkänsla växer och motivationen att vilja arbeta ökar. 

Detta anser jag bekräftar vikten av att satsa på generösa stödsystem för socialt 

företagande, så att de sociala arbetsintegrerade företagen har möjlighet att anställa flera 

deltagare. 

 

 I den offentliga debatten talar man också ibland om att det är viktigt att skapa 

stödsystem som uppmuntrar människor från olika utsatta grupper att arbeta utifrån egna 

förutsättningar, så att de i praktiken kan arbeta i det sociala företaget och få lön för sitt 

arbete. Blideman och Laurelii (2011) menar att man bör sträva efter att vidga 

arbetsmarknaden. Med ett sådant synsätt kan människor som står långt från 

arbetsmarknaden komma i arbete med det sociala företaget som plattform. Att hellre 

skapa generösa regler för sociala företag för att få människor i arbete, än generösa 

bidrag som passiviserar människor. Studiens resultat visar också på att det är vanligt 

förekommande att medarbetare upplevs som ”passiva” på grund av de rådande 

ersättningsvillkor som gäller för deltagare i sociala företag. 

 

Ytterligare en viktig komponent som framkommer genom studien är att man måste våga 

ställa rimliga krav på företagets anställda och deltagare.  Informanter menar att det är en 



 

 

 41 

förutsättning för att man ska kunna fungera på en arbetsplats. De menar också att det är 

viktigt att kunna ställa krav på sig själv, och att ha en egen drivkraft, det är en 

förutsättning för att man ska kunna utvecklas mot att kunna ta ett arbete på 

arbetsmarknaden.  

 

När det gäller informanternas tankar kring deras framtida arbetssituation inger de en 

positiv känsla av förhoppningar och framförhållning. De flesta av informanterna 

förmedlar att de har en tro på sig själv och att det finns en framtid för dem på den 

reguljära arbetsmarknaden. Det finns drömmar och mål, men man har inte bråttom, utan 

det får ta den tid det tar. Det är ju också en utvecklingsprocess som medarbetarna i det 

sociala företaget går igenom och det finns en medvetenhet att man måste vara realistisk. 

Just nu trivs man i det sociala företaget och med sina arbetsuppgifter. Det finns även en 

ambition bland informanter att göra ”karriär” inom det sociala företaget och skaffa 

högre kompetens för att kunna hjälpa andra.  

 

Detta visar sammantaget att det sociala företaget, i enlighet med Berghamre och Heinz 

(2009), har flera funktioner.  För en del fungerar det som en plattform från vilken 

individen senare söker sig vidare ut på den reguljära arbetsmarknaden. För andra är det 

sociala företaget som vilket annat som helst, det vill säga en arbetsplats. Så småningom 

byter en del anställda jobb medan andra blir kvar. Det är som med andra i arbetslivet.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Ejvegård (2009) och Trost (2005) har båda begreppen reliabilitet och validitet sitt 

ursprung i den kvantitativa forskningstraditionen, och passar därför inte riktigt in som 

kriterier i samband med kvalitativa undersökningar. Bryman (2008) anser att kvalitativa 

studiers trovärdighet har att göra med om man kan visa att man faktiskt har undersökt 

det man hade för avsikt att undersöka. Enligt honom används ofta istället begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera inom 

den kvalitativa forskningen.  

 

Tillförlitligheten som är likvärdig med intern validitet betyder att det ska finnas 

överensstämmelse mellan observationerna och de teorier som framkommer. Detta har 

jag uppnått genom att stärka mitt resonemang med citat från informanterna. Intervjuerna 

har gett informanterna en möjlighet att beskriva den aktuella arbetssituationen, som de 
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äger speciell kännedom om, vilket har bidragit till studiens interna validitet, eller 

tillförlitlighet (Bryman, 2008).  

 

Bryman (2008) menar att när det gäller överförbarheten i en kvalitativ studie finns 

svårigheter i att generalisera till andra sociala miljöer och situationer. Vilket denna 

studies syfte inte heller har varit. Pålitligheten handlar om möjligheten att göra om 

studien och få samma resultat. När det gäller metodmässigt så har jag beskrivit valda 

metoder och tillvägagångssätt så utförligt som möjligt, vilket underlättar för en 

replikation. När det gäller frågan om resultatet skulle bli detsamma går att förutsäga, 

eftersom jag endast har gett en mer allmän beskrivning av de för studien aktuella sociala 

arbetsintegrerade företagen och dess verksamhet, och valt att inte beskrivit vare sig 

informanterna eller företagen och den lokala kontexten närmare. Valet motiveras av att 

jag ville uppnå konfidentialitetskravet. Möjligheten att styrka och konfirmera handlar 

om att forskaren är objektivt och har kontroll över sina värderingar (Ibid.). Vilket jag 

anser mig ha uppnått genom att hålla mig neutral och i möjligaste mån värderingsfri 

gentemot informanterna. 

 

Trost (2005) anser även han att det är trovärdighet som ska prövas när det gäller en 

kvalitativ undersökning. Detta kan bland annat göras genom att forskaren visar att data 

är insamlade på ett seriöst och relevant sätt för undersökningen, vilket förutsätter att 

man reflekterar över etiska aspekter i samband med insamling av empirisk data.  

 

När det gäller valet av intervjuplats, så är det enligt (Trost, 2005) viktigt att man 

resonerar kring den inverkan som lokalen kan ha haft på trovärdigheten hos insamlad 

data, detta oavsett vilken plats man väljer för intervjun. Jag var medveten om att det 

fanns en risk för att valet av lokal kunde påverka trovärdigheten i data, eftersom 

samtliga informanter föredrog att vara i sina egna arbetslokaler och kunde på detta sätt 

kanske omedvetet påverkas av att medarbetare och handledare befann sig i närheten. 

Men eftersom vi fick sitta enskilt utan någon påverkan av ljud eller liknande, så 

upplevde jag det som att informanterna inte påverkades av att någon annan skulle höra 

vad som sades.  

 

Sett ur de intervjuades synvinkel kan vidare faktumet att jag var ensam intervjuare ha 

bidragit till att de känt sig mer bekväma i situationen och inte känt sig i underläge som 
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det i vissa fall kan upplevas då man är två intervjuare (Trost, 2005). Samtliga 

intervjutillfällen inleddes med ”småprat”, för att på detta sätt ta bort eventuella 

spänningar som till exempel nervositet. ”Småpratet” innan och även efter intervjun 

upplevde jag som intervjuare gjorde att informanterna blev med ”avslappnad och 

bekväma” i situationen. Jag hade avsatt gott om tid för intervjuerna för att inte känna 

mig ”jäktad” att hinna med. Jag transkriberade intervjuerna nära inpå varje 

intervjutillfälle, för att på så sätt fortfarande ha kvar ”känslan” av själva intervju-

situationen, som till exempel stämningen och kroppsspråket. Att jag fick använda 

diktafon för ljudupptagning vid samtliga intervjuer var bra ur den aspekten att jag lyckats 

fånga upp allt som sades vid alla intervjuer, vilket bidrog till att jag kunde få med all 

information till analysen (Denscombe, 2009). Jag förde även ner lite stödanteckningar under 

intervjuns gång för att så långt som möjligt kunna uppnå intern validitet (Bryman, 2008). 

 

Med anledning av det låga antalet medarbetare i studiens båda aktuella sociala företag 

hade verksamhetsledarnas/ handledarnas vetskap om vilka av medarbetarna som skulle 

vara informanter möjligen kunnat vara hämmande och påverkat studiens resultat. Jag 

såg en risk i att handledarnas vetskap om deltagandet kunde påverka utgången av 

intervjuerna, på så sätt att informationen gav tillrättalagda svar för att inte stöta sig med 

handledaren. Men dessa farhågor visade sig inte infrias eftersom det visade sig att i 

samtliga intervjusituationerna framkom både negativa och positiva uttryck som bland 

annat handlade om stödet från ledning och handledare.  

 

Varför det var fyra personer som tackade ja till att medverka i studien och två som inte 

ville medverka kan man spekulera i. Kanske kan en anledning vara att personerna redan 

på många sätt kan känna att de befinner sig i ett utanförskap, och inte vill utsätta sig för 

den mentala ansträngning som en intervju kan innebära. Man kanske inte känner sig 

bekväm i att prata om sin arbetssituation, som ofta hänger ihop med levnadssituationen i 

övrigt. En anledning kan också vara det låga antalet medarbetar i de båda sociala 

företagen som uppfyllde studiens kriterier gjorde att urvalsgruppen var begränsad till ett 

litet antal möjliga intressenter. Jag är även medveten om den möjligheten finns att 

slumpen styrde att det blev ett bortfall. Jag hade inledningsvis en ambition och 

förhoppning att jag skulle kunna intervjua fem personer och att ett par av dom skulle ha 

gått vidare till en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Men det visade sig inte 

vara så lätt att få tillgång till intervjupersoner. Jag valde i stället att inrikta mig på 
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personer som arbetade i det sociala företaget vid tidpunkten då intervjuerna 

genomfördes.  

 

Jag kan dock konstatera att jag fick en bra mix och variation i mitt urval av 

intervjupersoner, när det gäller informanternas kön och ålder samt tidigare 

arbetslivserfarenheter och bakgrundshistorier. Hälften av informanterna var män och 

hälften var kvinnor. En man och en kvinna hade lång arbetslivserfarenhet sedan tidigare 

från den reguljära arbetsmarknaden, i motsatts till de övriga två informanterna som inte 

hunnit skaffa sig så mycket arbetslivserfarenhet.  

 

När det gäller förförståelsen och kännedom om lokalsamhället och dess påverkan på 

trovärdigheten så hade jag en viss kännedom om lokalsamhället när det gäller det första 

företaget, eftersom jag själv bor i bygden. Men som nyinflyttad hade jag ingen tidigare 

vetskap eller kunskap om det sociala företaget eller dess medarbetare. Jag hade ingen 

lokalkännedom eller kunskap om vare sig det andra sociala arbetsintegrerade företaget 

företag eller den kontext som dess medarbetare verkar i. Jag anser därför att jag har kunnat 

vara neutral och objektiv i förhållande till mina informanter och på så sätt inte påverkat 

studiens tillförlitlighet. 

 

Trost (2005) menar att man praktiskt taget aldrig självmant ska utlova ett exemplar av 

studien till den intervjuade, eftersom mycket kan hända innan uppsatsen färdigställs, 

som leder till att man inte kan infria sitt löfte. Men ber personen själv om ett exemplar, 

så ska man i princip utlova en och hålla sitt löfte om man gett det. Ett argument till att 

ändå erbjuda ett exemplar menar Trost är att den intervjuade har gett en del av sin tid 

och sig själv för att medverka i intervjun, och därför kan jag som författare ge någonting 

tillbaka som tack.  Jag valde efter noga överväganden att redan i mitt informationsbrev 

erbjuda ett exemplar av den färdiga studien, med förhoppningen att detta skulle 

motivera medarbetarna att vilja delta i studien. 

 

Jag valde även att i informationsbrevet med intervjuförfrågan erbjuda informanterna att 

läsa igenom den transkriberade texten, vilket Trost (2005) inte anser vara att föredra. 

Han anser att ”Med en väl förberedd och god intervjuare och en ostörd intervju behöver 

man inte på nytt besvära den intervjuade med utskriften.” (s. 93) Jag motiverar dock 

mitt val med att jag är en ovan intervjuare som kunde på detta sätt ser minimera risken 

för missförstånd och missuppfattningar som kunde uppstå under transkriberingen och 
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analysprocessen. Ingen av informanterna valde dock att tacka ja till att läsa de 

transkriberade texterna. 

 

Resultaten i Vetenskapliga undersökningar bör enligt Graneheim och Lundman (2004)  

vara så pålitliga som möjligt i relation till undersökningens metodval och till-

vägagångssätt. Kriterier för att beskriva trovärdigheten skiljer sig mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskningstraditioner. Jag har i min studie bland annat inspireras av 

Graneheims och Lundmans (2004) när det gäller kriterier för kvalitativ innehållsanalys. 

Under innehållsanalysens process med att ta ut meningsbärande enheter, skapa koder, 

och kategorier så insåg jag hur svårt och tidskrävande den kvalitativa innehållsanalysen 

är, speciellt då det var första gången som jag gjorde en innehållsanalys.  Processen har 

varit både tidsödande och arbetssam, men samtidigt nyttig och lärorik. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det är viktigt för resultatens trovärdighet att man under 

innehållsanalysens arbetsprocess är noga med att välja ut de mest lämpade och relevanta 

meningsbärande enheterna. De menar också att trovärdigheten har att göra med hur väl 

kategorierna täcker data, att ingen relevant data av misstag eller systematik har 

uteslutits, eller att irrelevant data har inkluderats (Ibid.). Jag anser att utifrån studiens 

syfte och frågeställningar, samt tidsaspekten så var innehållsanalys i mitt fall ett bra val 

av metod. 

 

Det skulle vara intressant att i kommande studier göra en jämförelse mellan personer 

som i nuläget arbetar i det sociala företaget med personer som har ”gått vidare” till den 

reguljära arbetsmarknaden och har arbetat där en tid. Detta för att kunna göra en 

jämförelse mellan de båda grupperna och se om det finns likheter och/ eller olikheter i 

upplevelsen av olika komponenters betydelse för att komma vidare till den reguljära 

arbetsmarknaden. 

 

En fråga som jag också ställer mig är om studiens resultat skulle se annorlunda ut om 

jag hade vänt mig till andra mera etablerade sociala arbetsintegrerade företag i mitt 

urvalsförfarande. Där företaget redan har ett väl fungerande och strukturerat arbetssätt 

när det gäller handledning och så vidare. Finns det en möjlighet att informanternas svar 

blivit annorlunda när det gäller deras erfarenheter? 
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I min studie valde jag att enbart inta ett medarbetarperspektiv och inte intervjua 

handledare eller verksamhetsledare när det gäller upplevelsen av olika komponenters 

betydelse. Det hade varit intressant att se om det finns skillnader och likheter mellan 

deras upplevelser när det gäller olika komponenters betydelse. Kanske kan man i 

kommande studier vända sig till båda grupperna för att få en större variation och se om 

det finns skillnader eller likheter. 

 

KONKLUSION 

I jämförelse med tidigare vetenskapliga undersökningar om sociala arbetsintegrerade 

företag är studiens resultat väl i linje vad man kommit fram till i andra studier. Att det 

sociala företaget betyder mycket för dess medarbetare, att det skapar jobb och att 

människor får tilltro och att det är en plattform för mänskligt växande och fungerar i ett 

arbetsrehabiliterande syfte. De komponenter som analysen visade upplevdes ha 

betydelse för att kunna gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden bekräftar vikten av 

att fokusera på delaktighet, empowerment och socialt stöd i arbetet med 

rehabiliteringsutveckling av medarbetare i det sociala arbetsintegrerade företaget. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till det sociala företaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev 

 

Förfrågan avseende intervju 

 

De arbetsintegrerade sociala företagen startas och drivs för att skapa arbetstillfällen och 

erbjuda ett arbetsliv för dem som av olika anledningar inte kommer in på den reguljära 

arbetsmarknaden.  Där kan den som behöver stöd och den som behöver komma igång i 

lagom takt efter sjukdom få den arbetsmiljö som krävs för att kunna utveckla sin 

arbetsförmåga. Sociala företaget ger också arbete åt långtidsarbetslösa som behöver 

arbetsträna en tid för att komma igång. Intresset för det sociala företagandet växer i 

Sverige idag och är därför intressanta att studera om. 

 

Jag heter Cecilia Högvall och studerar på programmet Hälsa & Rehabilitering i 

arbetslivet vid Mittuniversitetet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete i form av en C-

uppsats. Studien sker via handledning av Carolina Klockmo.   

 

Syftet med studien är att studera vilka komponenter deltagare i socialt företag upplever 

har betydelse för att komma vidare in på den reguljära arbetsmarknaden.  

 

För att på bästa sätt kunna genomföra min studie utifrån mitt syfte så skulle jag vilja 

intervjua deltagare/medarbetare som arbetar, eller har arbetat i ett arbetsintegrerat 

socialt företag. Därför vänder jag mig till Er på xxxxxxxxxxx, för att få hjälp att hitta 

lämpliga respondenter. Jag planerar att genomföra 4-6 intervjuer med olika personer. 

Varje intervju beräknas ta ungefär en timme och kommer att bestå av en rad olika 

frågeställningar.  

 

Jag är intresserad av att höra om personernas egna upplevelser och tankar kring vilken 

betydelse det sociala företaget har eller har haft för dem och deras arbetsliv. Intervjun 

kommer att planeras in under dagtid (då det passar dem) och vara avskilt i lämplig lokal 

någon gång under vecka 16-18.  

 

Deltagande i studien är helt frivilligt. De kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 

närmare motivering och utan att det får negativa konsekvenser för dem. Man ger sitt 

samtycke att medverka i studien genom att anmäla sitt intresse till mig per telefon eller 

via e-mail. 

http://www.miun.se/sv/


 

Den insamlade informationen kommer endast att användas till studiens ändamål d.v.s. i 

en studentuppsats på C-nivå. Respondenternas uppgifter kommer att behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Intervjun kommer att spelas in (med respondentens 

samtycke). Det inspelade materialet kommer att förvaras på ett säkert ställe, där inga 

obehöriga kan ta del av dem. Det kommer efter avslutat examinering och studiens 

godkännande att raderas.  

 

Deltagarna kommer om så önskas få läsa igenom den transkriberade intervjun innan det 

tas med i uppsatsen. De kommer även att få ta del av den färdiga studien om så önskas. 

Studien kommer att presenteras på ett examinationsseminarium på Mittuniversitetet i 

Östersund under våren 2013. 

 

 

Har Ni frågor om studien tveka inte att höra av Er till mig!   

 

                  

Med vänliga hälsningar Cecilia Högvall 

 

 

 

 

Mina kontaktuppgifter: 

Telefon:  

Mobil:  

E-mail: cissi.hogvall@gmail.com  

 

 

Min handledares kontaktuppgifter: 

Carolina Klockmo                                                                                                            

Avdelningen för Hälsovetenskap                                                                                      

Telefon:  

E-mail: Carolina.klockmo@miun.se                                                                                                                                            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Informationsbrev med intervjuförfrågan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev 

 

Förfrågan avseende intervju 

 

De arbetsintegrerade sociala företagen startas och drivs för att skapa arbetstillfällen och 

erbjuda ett arbetsliv för dem som av olika anledningar inte kommer in på den reguljära 

arbetsmarknaden.  Där kan den som behöver stöd och den som behöver komma igång i 

lagom takt efter sjukdom få den arbetsmiljö som krävs för att kunna utveckla sin 

arbetsförmåga. Sociala företaget ger också arbete åt långtidsarbetslösa som behöver 

arbetsträna en tid för att komma igång. Intresset för det sociala företagandet växer i 

Sverige idag och är därför intressanta att studera om. 

 

Jag heter Cecilia Högvall och studerar på programmet Hälsa & Rehabilitering i 

arbetslivet vid Mittuniversitetet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete i form av en C-

uppsats. Studien sker via handledning av Carolina Klockmo.   

 

Syftet med studien är att studera vilka komponenter deltagare i socialt företag upplever 

har betydelse för att komma vidare in på den reguljära arbetsmarknaden.  

 

För att på bästa sätt kunna genomföra min studie utifrån mitt syfte så skulle jag vilja 

intervjua dig som arbetar, eller har arbetat i ett arbetsintegrerat socialt företag. Jag 

planerar att genomföra 4-6 intervjuer med olika personer. Varje intervju beräknas ta 

ungefär en timme och kommer att bestå av en rad olika frågeställningar. Jag är 

intresserad av att höra om dina egna upplevelser och tankar kring vilken betydelse det 

sociala företaget har eller har haft för dig och ditt arbetsliv. Intervjun kommer att 

planeras in under dagtid (då det passar dig) och vara avskilt i lämplig lokal någon gång 

under vecka 16-18.  

 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering och utan att det får negativa konsekvenser för dig. Du ger ditt 

samtycke att medverka i studien genom att du anmäler ditt intresse till mig per telefon 

eller via e-mail.  

 

 

Den insamlade informationen kommer endast att användas till studiens ändamål d.v.s. i 

en studentuppsats på C-nivå. Dina uppgifter kommer att behandlas med största möjliga  

 

http://www.miun.se/sv/


 

konfidentialitet. Intervjun kommer att spelas in (med ditt samtycke). Det inspelade 

materialet kommer att förvaras på ett säkert ställe, där inga obehöriga kan ta del av dem. 

Det kommer efter avslutat examinering och studiens godkännande att raderas.  

Du kommer om så önskas få läsa igenom den transkriberade intervjun innan det tas med 

i uppsatsen. Du kommer även att få ta del av den färdiga studien om så önskas. Studien 

kommer att presenteras på ett examinationsseminarium på Mittuniversitetet i Östersund 

under våren 2013. 

 

Jag hoppas att du vill medverka i min studie, har du frågor tveka inte att höra av dig till 

mig!   

 

Med vänliga hälsningar Cecilia Högvall 

 

 

 

 

 

Du kan anmäla ditt intresse till mig på: 

Telefon:  

Mobil:  

E-mail: cissi.hogvall@gmail.com  

 

 

 

Min handledares kontaktuppgifter: 

Carolina Klockmo                                                                                                            

Avdelningen för Hälsovetenskap                                                                                      

Telefon:  

E-mail: Carolina.klockmo@miun.se                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3: Intervjuguide  

 

INTERVJUGUIDE 

 

Inledning 

 Vem är jag? Berätta om studiens syfte samt ändamålet (C-uppsats). 

 Deltagandet i studien är frivilligt och personen får när som helst avbryta 

intervjun om de inte vill medverka längre, detta utan några som helst negativa 

följder för dem. 

 Intervjun kommer att spelas in (med deras samtycke) och att det är bara jag som 

intervjuare som kommer att lyssna och transkribera materialet, sedan radera det 

(vill personen inte att den spelas in är det ok, då förs anteckningar).  

 Varken personens, företagets eller byns namn kommer att nämnas i studien. 

 Återkoppling till varje intervjuperson kommer att ges.  

  De får läsa den transkriberade intervjun innan den tas med i studien om de vill 

det. Den färdiga studien kommer också lämnas ut om de vill läsa den. 

 

Bakgrund 

 Bostadsort  

 Familjesituation 

 Utbildningsbakgrund 

 Arbetslivserfarenheter 

 Tidigare erfarenheter av arbetslöshet och/eller långtidssjukskrivning 

 Tidigare erfarenheter av sociala företag  

 

Nuvarande arbetssituation i det sociala företaget 

 Hur fick ni kännedom av det sociala företaget och dess verksamhet? 

 Hur lång tid har du arbetat i det sociala företaget? 

 Vilken anställningsform, ersättningsform? 

 Självständigt arbete eller under handledning? 

 Meningsfulla arbetsuppgifter? Kompetensutvecklande?  

 



 

 Om du arbetat/ deltagit i ett annat socialt företag tidigare, eller annan 

arbetsmarknadsåtgärd, upplevs skillnader?  

 Åtgärd eller anställning; upplevs skillnader? 

 

Det sociala företaget 

 Känner ni er delaktiga i företagets verksamhet?  

 Upplever ni att man ”lyssnar på er”? 

 Känner ni att företaget ger er stöd i olika situationer?  

 Vilket stöd upplevs vara bra, mindre bra? 

 Upplever man stöd från andra medarbetare/kollegor/arbetskompisar? Beskriv i 

så fall på vilket.  

 Vilket stöd upplevs vara bra, mindre bra? 

 

Lokalsamhället och byalaget 

 Tankar kring ev. stöd från lokalsamhället. Värdera ev. stöd. 

 

Framtiden 

 Tankar om framtiden? Utbildning/fortsatt arbete i det sociala företaget, eller 

arbete på reguljära arbetsmarknaden? Förhoppningar?  

 Bo kvar på orten/flytta till annan ort?  

 

Avslutning 

 Avrunda intervjun med att tacka för att de har medverkat. Informera om att de 

gärna får kontakta mig om de har frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4: Exempel på analysförfarandet 

 

Tabell 1: Schemat visar ett exempel på en meningsbärande enhet som kondenserats, kodats, 

delats in i underkategori och slutligen bildat kategorin ”Att bli uppmärksam på sina 

möjligheter” 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Under - 

kategori 

Kategori 

 

… jag har ju varit där 

själv … men JAG 

började ställa krav på 

mig själv.  JAG 

kontaktade AF, det 

var JAG som ville 

börja jobba … 

 

 

Att ställa krav på 

sig själv och börja 

agera därefter 

 

Ta egna beslut  

 

Egen 

drivkraft -  

en  

förutsättning 

 

”Att bli 

uppmärksam 

på sina 

möjligheter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 2: Schemat visar 5 kategorier, 19 underkategorier och 46 koder 

Kategori Underkategori Kod 

 

 

 

 

 

 

 

”Att mötas i sociala 

relationer – på  

gott och ont” 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd och uppmuntran från 

lokalsamhället stärker motivationen. 

 

 

 

Stöd från lokalsamhället. 

Meningsfulla arbetsuppgifter. 

Uppskattning ger 

tillfredsställelse. 

 

 

Socialt umgänge med 

arbetskamrater.  

 

 

 

Tar på ens kraft och energi. 

Starka sociala relationer med 

arbetskamrater ökar trivseln på 

arbetsplatsen. 

 

 

 

Olika behov av stödsamtal. 

 

 

 

 

Kolla dagsformen. 

Bra och dåliga dagar. 

Nödvändigt för vissa. 

 

 

Att hela tiden ge och ge tar på ens 

egna krafter. 

 

 

Stöd och feedback saknas. 

Att ge och ge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att bli uppmärksam 

på sina möjligheter” 

 

 

 

Från passiv till aktiv. 

 

 

Tidskrävande process. 

Rehabilitera sig själv. 

 

 

 

 

Tillit leder till ökat självförtroende. 

 

 

 

 

 

Förtroende leder till ökat 

självförtroende. 

Egen initiativförmåga leder till 

ökad självkänsla. 

 

 

 

Egen drivkraft - en förutsättning. 

 

 

Egen drivkraft och att arbeta 

efter egen förmåga. 

Ta egna beslut. 

Visa vilja och engagemang. 

Eget ansvar. 

 

 

 

 

 

Ställa rimliga krav. 

 

Följa sociala normer och regler 

som hör arbetsplatsen till. 

Arbetsför innebär att man 

bedöms kunna arbeta. 

En fungerande arbetsplats 

kräver att man ställer krav på 

medarbetare. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

”Att få en  

anställning är 

betydelsefullt” 

 

 

 

 

 

Ekonomisk utsatthet. 

 

 

 

Ekonomi begränsar. 

Dåliga ersättningsvillkor. 

Dålig ekonomi. 

 

Högre lön motiverar. 

 

 

En bra lön är viktig. 

 

 

 

Visa vilja och engagemang. 

 

 

Självständighet i arbetet. 

motiverar egna initiativ. 

En vilja att arbeta. 

 

 

 

Kravlösa ersättningsregler leder till 

omotiverade deltagare. 

 

 

Finns ”ingen morot” att arbeta. 

Jobba 100 % av sin kapacitet, 

en risk för inlåsningseffekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att bli  

sedd och hörd” 

 

Kan säga vad man tycker och andra 

lyssnar – att räknas med. 

 

 

Våga uttrycka åsikter. 

Kan ge konstruktiv kritik och 

förslag. 

 

 

Att kunna påverka motiverar. 

 

 

Kan påverka till en viss del. 

 

 

 

 

 

Att vara delaktig ger 

tillfredsställelse. 

 

 

 

Bra insyn i verksamheten ger 

tillfredsställelse. 

Feedback kan bli bättre. 

Brist på delaktighet leder till  

uppgivenhet. 

Att alla ska känna sig delaktiga, 

svårt att uppnå i verkligheten. 

 

 

Att bli efterfrågad för ens 

synpunkter. 

 

 

Att bli sedd och hörd av sina 

medarbetare och ledning. 

 

 

Att fokusera på individernas starka 

sidor och förmågor skapar 

utveckling. 

 

 

Fokus på individens starka och 

friska sidor. 

Visa intresse för vad individen 

kan och vill göra.   

 

”Att få en karriärväg 

bort från bidrag till 

anställning och lön” 

 

 

 

Ser en framtid inom det sociala 

företaget. 

 

 

 

Kompetensutveckling 

motiverar. 

Hjälpa människor att hjälpa sig 

själv. 

Satsa på nuvarande 

anställning. 

 

 

Finns en vilja att gå vidare till den 

reguljära arbetsmarknaden. 

 

Önskan att arbeta inom sitt 

yrke.  

Omständigheter påverkar. 

Ser ingen brådska. 

 

 

 


