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Abstrakt 

   Syftet med denna C-uppsats var att ur ett sociologiskt perspektiv få kunskap om 
och förståelse för ett antal personers erfarenheter och upplevelser av att komma in i 
och arbeta i arbetsintegrerande sociala företag. Undersökningen genomfördes med 
en kvalitativ metod och abduktiv ansats. Sex personer i tre sociala företag i två 
svenska kommuner intervjuades med hjälp av semistrukturerade frågor. Analysen 
gjordes utifrån en narrativ metod med en hermeneutisk utgångspunkt, vilket innebar 
att intervjupersonernas livsberättelser tolkades både utifrån dess helhet och delar. 
Empirin kopplades bland annat till stigma- och stämplingsteori som handlar om hur 
människor i utanförskap kan betraktas som “avvikande”. Empowerment, det vill 
säga egenmakt, är ett centralt begrepp i undersökningen. Den viktigaste slutsatsen 
var hur betydelsefullt arbetet i det arbetsintegrerande sociala företaget var för alla 
deltagarna. Resultatet visade också att självbild och identitet påverkats positivt 
genom delaktigheten i företaget. En negativ aspekt som flera upplevde var den 
ekonomiska oron för företagets framtid. 
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Introduktion 
Kostnaden för marginalisering är skyhög – både i form av livskvalitet men också 
omfattande kostnader för samhället. Försiktigt räknat handlar det om tolv 
miljoner kronor per individ med ett livslångt utanförskap. Vid sidan av detta 
finns självklart omfattande mänskliga förluster, som är svåra att sätta pris på. 

                                            (Lena Hök (2014), medförfattare till Utanförskapets pris  
                                             – en bok om förebyggande sociala investeringar)  
 

En av de största utmaningarna i vårt samhälle är hur de många människor som 
fastnat i utanförskap ska få en plats i samhälle och arbetsliv. Genom arbetet 
identifierar vi oss själva som individer och värderar samtidigt andra människor 
(Noon & Blyton 2007:50). Utanförskapet kostar, som citatet ovan visar, ofantligt 
i mänskligt lidande och innebär ett resursslöseri för samhället. Den här 
uppsatsen handlar om en möjlig väg in i ett innanförskap – genom arbete i 
arbetsintegrerande sociala företag.  

Problemformulering     

I mars 2015 var 7,8 procent av den arbetsföra befolkningen arbetslös, vilket 
motsvarar 405 000 människor (Statistiska centralbyrån 2015). Av dem beräknas 
en tredjedel vara långtidsarbetslösa, det vill säga ha varit utan arbete det 
senaste halvåret (Ekonomifakta 2015). Räknar man ihop alla förtids-
pensionerade, sjukskrivna, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, öppet 
arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande innebär det att över  
1,6 miljoner människor befinner sig i “utanförskap” (Eld 2014). Begreppet 
utanförskap kan tolkas på många olika sätt, och har även kritiserats från 
forskarhåll för att användas allt för populistiskt (Fahlgren 2009:7-8, 15). I den 
här undersökningen lägger vi ingen politisk värdering i ordet, utan utgår från 
betydelsen socialt och ekonomiskt utanförskap i form av arbetslöshet. 
          I vårt moderna samhälle läggs ansvaret för ett lyckat liv på individen som 
förväntas använda sina egna resurser för att skapa sitt sociala sammanhang 
(Bauman 2000:135). Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård för alla som 
söker arbete. För den som är långtidssjukskriven eller långtidsarbetslös är 
hindren ännu större. Arbetslöshet är en bidragande faktor till fördömande av 
“avvikande” människor enligt Goffmans (2011:12) teori om stigma. Även 
Becker (2006:22) beskriver i sin teori hur och varför människor stämplas som 
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annorlunda av sin omgivning. En del människor lyckas bryta utanförskapet, 
bland annat genom att finna meningsfullt arbete i arbetsintegrerande sociala 
företag. Dessa företag lyfts fram som innovativa lösningar på utanförskaps-
problematiken (Levander 2011:157ff), men är fortfarande relativt okända för 
den stora allmänheten. Vårt intresse väcktes när vi kom i kontakt med 
Coompanion, en organisation som arbetar med att stötta människor som vill 
starta sociala företag. De frågor vi ställde oss var: Hur är det egentligen att gå 
från långtidsarbetslöshet eller sjukskrivning till att få ett arbete, eller till och 
med skapa det själv, i ett arbetsintegrerande socialt företag? Vad innebär det för 
individen att komma in i det sammanhanget? Problemformuleringen ligger på 
en kvalitativ mikronivå som utgår från individens perspektiv, upplevelser och 
erfarenheter (Backman, 2008:54). Ur ett filosofiskt perspektiv närmar vi oss 
ontologin eftersom vi vill undersöka hur den här delen av verkligheten är 
beskaffad (Alvesson & Sköldberg, 2008:19).  
          Målet med arbetsintegrerande sociala företag är just att integrera människor 
som varit arbetslösa eller sjukskrivna länge på arbetsmarknaden och göra dem 
delaktiga i samhället. Poängen med de sociala företagen är att deltagarna får 
jobba hundra procent utifrån sin egen förmåga, stärka sig själva och utveckla en 
företagsidé tillsammans, utan krav på att företaget måste gå med vinst (Sofisam 
2015). De sociala företagen startas och drivs av deltagarna själva, ofta i form av 
kooperativ. Enligt Bosse Blideman och Eva Laurelii (2011:25) som båda har lång 
erfarenhet som rådgivare för sociala kooperativ är empowerment, det vill säga 
egenmakt, ett nyckelord i sammanhanget och ett begrepp som vi fokuserar på i 
uppsatsen. Det är genom empowerment som människor kan få makt över sina 
liv och, utifrån sin egen förmåga få användning av sitt kunnande och sina 
erfarenheter.  
          Vi anser att fenomenet arbetsintegrerande sociala företag är intressant att 
studera utifrån ett sociologiskt perspektiv eftersom det bygger på människors 
delaktighet, gemenskap och engagemang. Vi vill med denna C-uppsats i 
sociologi ge utrymme åt en grupp människor som ofta betraktas som 
marginaliserade i samhället, och skapa förståelse för deras situation. Vi gör det 
genom narrativa berättelser. Den feministiska sociologen Catherine Kohler 
Riessman (1993, refererad i Johansson 2005:27) poängterar att narrativa studier 
innebär att på ett systematiskt sätt tolka andra människors tolkningar av 
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världen och sig själva. Vi anser att uppsatsen har en viktig uppgift att fylla 
genom att låta dessa individer göra sina röster hörda. Även om vår 
undersökning endast belyser ett fåtal individers subjektiva upplevelser, och vi 
inte är ute efter att göra allmänna generaliseringar, är berättelserna viktiga för 
att förstå samhället och hjälpa oss att se annorlunda på världen. Vi anser att 
“privata” problem som arbetslöshet och utanförskap är frågor som angår oss 
alla i samhället och väljer därför att citera sociologiprofessorerna Berger och 
Quinney (2005:6) som skriver: ”The personal is political. Personal troubles are 
public issues”.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om och förståelse för ett antal personers 
erfarenheter och upplevelser av att komma in i och arbeta i arbetsintegrerande 
sociala företag. De frågeställningar som ställs i undersökningen är: 
 

• Hur var vägen in i det arbetsintegrerande sociala företaget? 

• Vad betyder det nuvarande arbetet för informanterna? 

• Hur har deras självbild och identitet påverkats? 

• Hur har de upplevt omgivningens bemötande från arbetslöshet till 
anställning? 

Arbetsintegrerande sociala företag 

Nedan beskrivs begreppet arbetsintegrerande sociala företag (ASF) samt de 
kooperativa värderingar som ofta ligger till grund för företagen. För att 
underlätta läsningen av uppsatsen kommer vi ibland att benämna de 
arbetsintegrerande sociala företagen endast som sociala företag eller ASF.  
 

Till skillnad mot vanliga vinstdrivande företag är ASF:s främsta syfte att skapa 
delaktighet och arbete åt människor som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden, till exempel på grund av lång arbetslöshet, sjukskrivning, 
funktionshinder, tidigare missbruk eller kriminalitet. Affärsidén kan sägas vara 
dubbel, eftersom företagen dels erbjuder rehabiliterande arbetsträning för 
människor som varit arbetslösa länge, dels producerar och säljer varor eller 
tjänster till den privata marknaden (Sofisam, 2015). För att främja utvecklingen 
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av arbetsintegrerande sociala företag har de tre myndigheterna Tillväxtverket, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan byggt upp en informationssida på 
nätet. Hemsidan heter Sofisam (2015) och tanken är att den ska stödja och 
informera privatpersoner, företag och andra myndigheter om möjligheterna att 
driva ASF. En sökning på Sofisams (2015) hemsida visar att det våren 2015 
fanns 329 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, och intresset för att starta 
nya växer stadigt. Samtidigt visar en rapport (Hedin, Laurelii & Nilsson 2014) 
från hösten 2014 hur sårbara de sociala företagen är. Mellan 2006 och 2014 
startade 150 nya företag, men 60 företag lade också ner verksamheten. Flera 
orsaker till nedläggningarna anges, bland annat en instabil ekonomisk situation 
i företaget från början samt beroendet av offentliga myndigheter, vilket kan 
innebära problem om en kommun till exempel ändrar policy och slutar köpa 
tjänster av det sociala företaget. Förra regeringen beslutade om en 
Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag (Näringsdepartementet 2010) 
med en definition som innehåller fyra punkter. Definitionen säger att ASF är 
företag som driver affärsverksamhet: 
 

• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora 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 den egna eller liknade verksamheter 
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 
(Näringsdepartementet 2010:2-3) 

I handlingsplanen slås fast samhällsnyttan av att stötta de sociala företagen 
eftersom det inte bara innebär “en investering i livskvalitet och hälsa för 
individen, utan kan också vara samhällsekonomiskt lönsamt” 
(Näringsdepartementet 2010:5). Ulrika Levander (2011:157ff), filosofie doktor i 
socialt arbete, konstaterar i sin avhandling Utanförskap på entreprenad att det 
finns starka förväntningar på att de sociala företagen ska skapa en positiv 
utveckling och omvandling av människor som befinner sig i utanförskapet. Det 
här kallar hon “framgångsberättelsen”, vilken innebär att individerna går från 
att vara “problem” till att bli en “resurs” för samhället och hur det i diskursen 
framställs dramaturgiskt, för att bli just en framgångssaga. 
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          Den vanligaste formen av arbetsintegrerande sociala företag är sociala 
arbetskooperativ, som drivs genom en ideell eller ekonomisk förening, med 
kooperativa värderingar som grund för verksamheten (Blideman & Laurelii 
2011:13). Värderingarna är självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, 
rättvisa och solidaritet. För att leva upp till dessa värderingar har kooperativ runt 
om i världen enats om att följa sju grundläggande principer. Dessa är: Frivilligt 
och öppet medlemskap, Demokratisk medlemskontroll, En medlem - en röst, 
Medlemmarnas ekonomiska deltagande, Självständighet och oberoende, Utbildning, 
praktik och information, Samarbete mellan kooperativa föreningar samt 
Samhällshänsyn som innebär att arbeta för hållbar utveckling av lokalsamhällena 
(Coompanion 2015). Vi beskriver den kooperativa tanken med delaktighet och 
medbestämmande som viktig ingredienser för att visa på vad som är den stora 
drivkraften i de arbetsintegrerande sociala företagen. 

Tidigare forskning och teorier 
Uppsatsens fokus är socialt utanförskap och arbetslöshet och här beskriver vi 
den tidigare forskning vi funnit om arbetets betydelse för identiteten. Vi beskriver 
relevant forskning om empowerment eftersom det är ett levande begrepp inom 
de sociala företagen. De sociala emotionerna skam och stolthet har en tydlig 
koppling till empowerment och är därför något vi använder i undersökningen. 
Stigma och stämpling som avvikande kan påverka individer i utsatta positioner 
och är därför betydelsefullt för vår analys.  

Arbete och identitet 

I vårt västerländska samhälle är identiteten starkt sammankopplad med att ha 
ett arbete. Arbetet är nödvändigt, inte bara för att ge ekonomisk trygghet, utan 
också för den sociala samhörighetens skull. Arbetet är grundläggande för hur vi 
identifierar oss själva och även en nyckel till den viktiga gruppgemenskapen. 
Människor som varit borta länge från arbetsmarknaden på grund av sjukdom 
riskerar att få sämre självkänsla och känna att de tappat kontrollen över sina liv 
(Svensson, Müssener & Alexanderson 2006:60). I sin undersökning om hälso- 
och sociala aspekter av arbetslöshet beskriver Rantakeisu, Starrin och Hagqvist 
(1999:880) att många arbetslösa upplever känslor av skam, då de känner sig 



! 6!

som en börda för samhället. De ser arbete som en grund för att kunna ha en 
socialt accepterad livsstil, både genom de ekonomiska förutsättningarna och 
den sociala tillhörighet som arbetet ger. Studien visade att ju längre 
arbetslösheten pågick desto mer negativa attityder mötte de arbetslösa från 
omgivningen, till exempel i form av irritation och nedsättande tal. De arbetslösa 
upplevde att omgivningen såg på dem som lata och mindre kapabla, vilket gav 
dem skamkänslor (Rantakeisu m.fl. 1999:886).  
      Även Anna Angelin (2009:176) beskriver hur arbetslöshet bidrar till känslor 
av skam utifrån en upplevelse av social underordning. I sin doktorsavhandling 
Den dubbla vanmaktens logik - en studie om långvarig arbetslöshet och socialbidrags-
tagande bland unga vuxna använder hon begreppet underklass för att beskriva 
den sociala underordning som studien pekar på att många arbetslösa och 
bidragsberoende upplever. Enligt undersökningen var skamkänslor och att inte 
känna sig uppskattad det mest centrala för deltagarna, när de beskrev sin 
upplevda sociala underordning (Angelin 2009:185ff). Studien visade också att 
många långtidsarbetslösa upplever en stor maktlöshet, då de känner sig 
marginaliserade och utestängda från arbetsmarknaden (Angelin (2009:242ff). 
De känner att de saknar resurser för att påverka sin egen situation för att kunna 
komma in i arbete. Att vara ung och utan ett arbete kan enligt Hammarström 
och Holmberg (1996:16ff) vara mycket svårt och leda till utanförskap. 
Självbilden förändras för unga som inte kommer in på arbetsmarknaden, de tar 
på sig fördomar som framställer arbetslösa ungdomar som arbetsskygga, 
bortskämda och lata. Ansvaret läggs på individen som ofta mister tron på sin 
egen förmåga, vilket till slut kan leda till att de inte känner tillhörighet i 
samhället och i stället identifierar sig med andra utanförstående grupper. 
Eftersom arbete har en stor påverkan på unga människors identitetsutveckling 
är arbetslöshet en mycket negativ faktor som leder till känslor av skuld och 
mindervärdeskomplex med sämre livsvillkor som följd. En positiv slutsats som 
Angelins (2009:242ff) studie visade var att många av respondenterna, trots 
vanmakt över den nuvarande situationen, inte givit upp utan faktiskt ser ljust 
på framtida möjligheter att hitta ett arbete.   
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Empowerment 

Empowerment inbegriper ordet power som betyder både styrka, makt och 
kraft. Styrka, makt och kraft vädjar till våra innersta önskningar. Vi vill känna 
oss starka och kraftfulla, vi vill ha något att säga till om, och vi vill ha makt och 
kontroll över våra liv. (Askheim & Starrin 2007:9) 

 

Empowerment är ett mångfacetterat begrepp, men citatet ovan fångar essensen 
i vad vi lägger i ordet. Det handlar om att hitta eller återta makten över sitt liv. 
Empowerment började användas i USA under 1960-talet som ett sätt att 
beskriva hur förtryckta grupper fick inflytande över sina egna liv genom 
gemensamt arbete i självhjälpsgrupper (Adams 2003:18). Bong-ho Mok 
(2004:158) har i sin forskning om självhjälpsgrupper och empowerment slagit 
samman interpersonell-, intrapersonell- och samhällelig empowerment. Det tre 
begreppen innefattar 1) den egna upplevelsen av den individuella förmågan, 2) att 
kunna relatera positivt till andra och 3) känslan av delaktighet i samhället. Enligt 
Mok (2004:165) ökar individernas empowerment genom socialt stöd och 
lärande, men det är själva deltagandet i självhjälpsgrupper som är av störst 
betydelse, både individuellt och på gruppnivå. Även Hedin, Herliz och 
Kuosmanen (2006:149-151) betonar betydelsen av att inneslutas i en 
arbetsgemenskap för att empowerment ska kunna utvecklas. Deras studie 
Exitprocesser och empowerment: en studie av sociala arbetskooperativ i Vägen ut-
projektet visade att sociala arbetskooperativ kan erbjuda före detta 
drogmissbrukare en positiv karriär mot ett “normalt” liv i samhället. Personer 
som nått vändpunkten att bli drogfria får stöd i sin rehabilitering genom att 
följa äldre kamrater som själva har gått igenom samma sak. Men vägen in i 
arbetslivet är ofta kantad av osäkerhet och bakslag. Helene Hillborg (2010:68) 
konstaterar i sin avhandling Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett 
arbetsliv - brukarens och de professionellas perspektiv att för att lyckas skapa 
empowerment för individen krävs en samverkan, där stöd och strategier 
arbetas fram gemensamt mellan individ och den professionelle (exempelvis 
arbetsförmedlare). Det viktiga för individen var att bli bemött som en jämlike, 
att känna kontroll över sin situation och att kunna leva upp till egna och 
omvärldens förväntningar, annars kunde egenmakten utvecklas till det 
motsatta, det vill säga disempowerment (Hillborg 2010:69). Folkhälsoforskaren 
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Erik Forsberg och filosofie doktorn i sociologi Bengt Starrin (1997:20ff) menar 
att frånvaron av auktoriteter kan underlätta skapandet av horisontella 
relationer mellan människor. I en miljö där olikheter, känslor och erfarenheter 
får fritt spelrum, och där det finns goda möjligheter att utbyta förtroenden, 
finns förutsättningar för empowerment. Stiftelsen Kvinnoforum har genom 
forskarna Tengqvist, Björling och Milling (2007, refererad i Tengqvist 2007:78, 
81-82) undersökt tio verksamheter som arbetar med empowerment för att se om 
de hade några gemensamma arbetssätt. Tre utgångspunkter sågs som centrala 
för att lyckas med empowerment. Första punkten, ”Att se alla människor som 
kapabla om de ges rätt förutsättningar” (Tengqvist 2007:82), handlar om att se 
styrkorna och det friska hos människor. Andra punkten, ”Att fokusera på alla 
individers lika värde och rättigheter” (Tengqvist 2007:84), innebär att se 
människors olika bakgrund som en tillgång och att inte dela upp människor i 
“vi” och “dom”. Tredje och sista punkten, ”Att synliggöra och förändra 
maktstrukturer så att de uttrycker respekt för människors lika värde och 
rättigheter” (Tengqvist 2007:86), var den viktigaste. Den innebär att makt och 
maktlöshet måste bli synligt eftersom “dold maktutövning och inlärd 
hjälplöshet är egenmaktens fiender” (Tengqvist 2007:86). I kooperativa företag 
är medlemmarnas rösträtt ett sätt att fördela beslutsmakten. Synliggörandet av 
makt sker genom att deltagarna i ett socialt företag blir medvetna om vilka 
maktstrukturer som påverkar dem och hur de kan ifrågasätta det. Det finns, 
som vi ska visa i nästa avsnitt, en nära koppling mellan empowerment och 
sociala emotioner som skam och stolthet. 

Emotionell energi, stolthet och skam 

Den amerikanske sociologen Randall Collins (2004:102-103, 106) hävdar att det 
är emotioner, det vill säga mänskliga känslor som ilska, rädsla, glädje och sorg 
som håller ihop samhället. Emotionerna spelar en betydande roll i social 
interaktion eftersom de påverkar relationerna till andra människor och 
samhället i stort. Collins (2004:48, 106) har utvecklat en teori om 
interaktionsritualer, där emotionell energi är en grundingrediens. Teorin 
innebär att vi fylls med emotionell energi när vi är tillsammans med andra och 
smittas av varandras känslostämningar, till exempel när fikastunden på jobbet 
förvandlas till en skrattfest. Hög emotionell energi får oss att känna oss goda 
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och värdefulla. Då blir vi entusiastiska, handlingskraftiga, tror på oss själva och 
vill interagera med andra. Men det är inte bara glädjen för stunden som är det 
väsentliga, utan hur ritualen skapar bestående känslor av gruppsolidaritet, det 
vill säga en känsla av att höra till gemenskapen. Låg emotionell energi kan 
däremot få oss att känna oss misslyckade och osäkra (Collins 2004:106-108). Den 
lägsta nivån av emotionell energi är depression, men för att det ska gå så långt 
krävs att personen ska ha känt sig maktlös genom att någon annan haft makten 
över honom eller henne (Collins 2004:119).  
      Thomas Scheff (2003:255-256), en annan amerikansk sociolog, menar att 
skam är den mest betydelsefulla sociala emotionen, trots att vi oftast inte är 
medvetna om den. Hans definition av skam är bred och inte enbart så negativ 
såsom ordet uppfattas i dagligt tal. Enligt Scheff kan skam innebära allt från 
vardaglig förlägenhet eller blyghet, som en reaktion på avvisande eller 
misslyckande, till stark skam och långvarig förnedring. Det gemensamma för 
skamkänslorna är att de signalerar att det sociala bandet till andra människor är 
hotat (Scheff 2003:254). Stolthet däremot, talar om att det sociala bandet är 
tryggt och säkert. Vi människor strävar efter trygga sociala band, menar Scheff. 
Stolthet får självkänslan att bli starkare, den gör att vi vill bli sedda och hörda, 
komma närmare andra och interagera med dem. Skam tär däremot på 
självkänslan och sänker både självtillit och handlingsförmåga. Enligt Scheff 
uppstår skam när vi, utifrån hur vi tror att andra ser ser på oss, värderar oss 
själva negativt.  
      Collins teori och Scheffs modell kompletterar varandra genom att skam kan 
ses som tecken på låg emotionell energi medan stolthet innebär hög emotionell 
energi (Collins 2004:120). Både skam, stolthet och emotionell energi kan i sin tur 
kopplas till empowerment. För att mobilisera empowerment måste den 
emotionella energinivån vara hög, vilket innebär att de skamfyllda känslorna 
måste förvandlas till känslor av stolthet (Starrin 2007:74). Gemenskap, glädje 
och förståelse borde alltså, som vi ser det, skapa goda förutsättningar för 
empowerment. I nästa avsnitt ska dock vi se på hur stigmatisering och 
stämpling av människor kan hindra processen.  
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Stigma och stämplingsteori 

Människor som på något sätt tillhör marginaliserade grupper så som till 
exempel missbrukare, arbetslösa eller personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar kan bli stigmatiserade av sin situation. Det innebär att 
de tar över den nedvärderande uppfattning som omgivningen lägger på dem. 
De “normala” ser olikheter som något mycket negativt i den sociala 
konstruktionsprocessen menar Erving Goffman (2011:12ff). Han skiljer på 
fysiskt, psykiskt och socialt stigma. Fysiskt innebär kroppsliga men, psykiskt 
innebär bland annat psykisk instabilitet och alkoholism medan social stigma kan 
handla om etnicitet och religion (Goffman 2011:12). Stigmatisering handlar 
alltså om att människor avhumaniseras och döms av sin omgivning som 
avvikande, vilket enligt Goffman sedan kan leda till en inlåsningseffekt för den 
stigmatiserade.  
          Vilka som får etiketten avvikande och hur den processen går till har 
Howard Becker (2006:22ff) utvecklat en känd teori om i den moderna klassikern 
Utanför. Teorin innebär att stämplingen som avvikande inte beror på någon 
särskild egenskap hos personen, utan att det är något som omgivningen skapar 
genom att bestämma vilka regler eller normer som är socialt accepterade. Den 
som kliver över den gränsen riskerar att definieras som annorlunda, onormal 
eller “utanförstående” (Becker 2006:26). Den definition av avvikelse som Becker 
lutar sig mot, men ändå inte är helt nöjd med, är den sociologiska synen 
“underlåtenhet att följa gruppregler” (Becker 2006:22). För det är inte säkert att 
personen som betraktas som avvikande har brutit mot några sociala regler. Det 
avgörande för stämplingen är nämligen hur andra personer reagerar på 
situationen. Becker konstaterar att “avvikelse är ingen egenskap hos själva 
beteendet utan finns i interaktionen mellan personen som begår en handling 
och dem som reagerar på den” (Becker 2006:26). Det här, menar vi, kan kopplas 
till arbetsmarknaden med dess krav och outtalade normer där social interaktion 
är en ständigt pågående process.  
          Senare års avvikelseforskning har fokuserat mera på de stigmatiserades 
upplevelser, till skillnad från tidigare då forskarna till stor del utgick från de 
ickestigmatiserades syn på de stigmatiserade som annorlunda och att de skulle 
sakna nödvändiga egenskaper för att passa in. Nutida forskning om socialt 
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stigma visar att stigmatiserade personer egentligen är som vilka människor som 
helst och att de känner ett motstånd mot att stämplas och nedvärderas (Shelton, 
Alegre & Son, 2010:619). Med stöd av forskningen kring stigma och avvikare 
ämnar vi undersöka närmare om informanterna blivit utsatta för social 
stigmatisering eller stämpling och hur det i så fall påverkade dem.  

Metod och genomförande 
I det här avsnittet beskrivs den vetenskapliga ansatsen som ligger till grund för 
undersökningen. Vi redogör för tillvägagångssätt, deltagare och datainssamling 
samt den analysmetod vi använt. Därefter går vi in på metodens tillförlitlighet, 
vår förförståelse och en etisk reflektion.  

Vetenskaplig ansats  

Syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse för de intervjuades 
upplevelser och erfarenheter av att arbeta i ett arbetsintegrerande socialt 
företag. Därför använde vi oss av kvalitativa intervjuer, eftersom de ger en unik 
möjlighet att få ta del av människors inre upplevelser (Kvale & Brinkman, 
2009:44-45). Uppsatsen har ett abduktivt angreppssätt, vilket innebär att vi 
precis som i induktiv ansats stegvis närmade oss det empiriska materialet, 
samtidigt som vi med den deduktiva metoden gick tillbaka till teorierna för att 
jämföra materialet. Abduktion är mer realistisk och friare än de båda andra 
analysmetoderna menar Alvesson och Sköldberg (2008:55-56). Det abduktiva 
arbetssättet har en naturlig koppling till hermeneutiken eftersom det ger 
möjligheter att fördjupa förståelsen för det undersökta och det genomsyrade 
hela undersökningsprocessen. Vi läste först om olika relevanta teorier och 
forskning som inspiration inför undersökningen. Sedan utvecklades 
fortlöpande vår förståelse genom att abduktivt, utifrån empirin, tolka och 
omtolka vilket i sin tur ledde till behov av fler teorier och forskning kring vår 
empiri och analys. Förståelsen för materialet fördjupades på så sätt stegvis 
genom förankring i ytterligare forskning. 
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Tillvägagångssätt 
Upprinnelsen till undersökningen var att vi fick personlig kontakt med några 
företagsrådgivare på Coompanion, en organisation som finns i hela landet och 
som hjälper personer som vill starta kooperativa företag. Vi diskuterade olika 
problem och dilemman som de upplevt, till exempel hur sociala 
arbetskooperativ kan skapa verklig demokrati och delaktighet bland 
medlemmar som varit sjuka eller arbetslösa länge eller varför stödstrukturerna 
ser så olika ut i olika delar av landet. Vi antecknade, funderade och diskuterade 
sedan på egen hand och landade slutligen i uppsatsens valda syfte. Det kan 
påpekas att rådgivarna i fråga inte har haft några invändningar eller försökt 
styra valet av syfte och frågeställningar. Däremot har de varit behjälpliga med 
att ge oss förslag på arbetsintegrerande sociala företag att kontakta. Vi är 
medvetna om risken att det var de “goda exemplen” som valdes ut, men 
eftersom vi inte varit ute efter att generalisera saknar det betydelse. Varje 
persons berättelse är intressant oavsett om företaget anses framgångsrikt eller 
inte. 

Deltagare och datainsamling 

Urvalet av undersökningsdeltagare gjordes genom att vi ringde två företag i 
olika kommuner och undrade om de ville hjälpa oss med vår C-uppsats genom 
att vidarebefordra frågan till medarbetarna om någon kunde tänka sig att bli 
intervjuad. Vi ställde inga specifika krav på informanterna, förutom att de 
skulle ha egen erfarenhet av att arbeta i ett arbetsintegrerande socialt företag 
samt vilja berätta om sina upplevelser. Efter samtalet e-postade vi vårt 
presentationsbrev (bilaga 1) som närmare beskrev undersökningens syfte och 
upplägg. Vid det ena företaget mottogs vår förfrågan positivt, medan man på 
det andra inte ansåg sig ha tid att avvara någon medarbetare för intervju. Vi 
kontaktade då två andra företag på samma sätt där vi fick ytterligare positiva 
svar. Tack vare brevet med våra telefonnummer och e-postadresser kunde 
deltagarna själva kontakta oss utan att någon chef eller arbetskamrat behövde 
känna till det. Det hela resulterade att vi kunde boka in intervjuer med sex 
personer i tre olika företag.  
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        Alla intervjuer utom en genomfördes på intervjupersonernas respektive 
arbetsplatser. För en informant var det viktigt att ingen annan skulle känna till 
intervjun, så den hölls därför på en av oss vald neutral plats. Intervjuerna 
genomfördes under tidsperioden 14–22 april 2015 och varje samtal tog mellan 
45 och 75 minuter. Samtalen spelades in med diktafon efter att 
intervjupersonerna godkänt det. Vi utlovade anonymitet för alla och har därför 
använt oss av fingerade namn i uppsatsen och inte återgett exakta åldrar utan 
delat in informanterna i ålderskategorierna 25+, 35+ och 45+. De sex 
intervjupersonerna kan korthet beskrivas enligt följande: 
 

Linda, 45+, har ett neuropsykiatriskt funktionshinder och blev anställd i 
ett arbetsintegerande socialt företag efter över tjugo års arbetslöshet.  
Niklas, 25+, före detta alkoholmissbrukare som dömdes till tvångsvård, 
blev nykter och hittade arbete i ett socialt företag. 
Susanne, 35+, drabbades av allvarliga sjukdomar mitt i karriären men 
överlevde och startade ett eget arbetsintegrerande socialt företag för att 
hjälpa sig själv och andra. 
Jens, 35+, började dricka redan som tolvåring, utvecklade ett missbruk 
och drabbades av psykisk ohälsa. Startade tillsammans med andra 
eldsjälar ett arbetsintegrerande socialt företag, där han nu sitter i 
styrelsen. 
Eva, 45+, gick som högpresterande trebarnsmamma och högskolestudent 
in i väggen, blev långtidssjukskriven och arbetslös. Är nu anställd och 
styrelsemedlem i ett arbetsintegrerande socialt företag. 
Anna, 45+, professionell handledare i ett arbetsintegrerande socialt 
företag. Ingen egen erfarenhet av utanförskap i form av arbetslöshet, 
men ett stort samhälleligt och politiskt engagemang i frågan. 

 

Eftersom syftet med forskningsintervjuerna var att få ta del av informanternas 
upplevelser och perspektiv, det som också kallas “livsvärld” (Johansson 
2005:27), använde vi oss av semistrukturerade frågor som vi hade arbetat fram 
temavis i en intervjuguide (bilaga 3). Temafrågorna var öppna och kopplade till 
syfte och frågeställningar. En del informanter berättade mycket och fritt redan 
efter ett par inledande frågor, medan andra hellre ville ha mer konkreta frågor. 
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Under intervjuerna försökte vi lyssna med öppet sinne och ställa följdfrågor av 
olika karaktär (Kvale & Brinkmann 2009:151). Vi använde också tystnad för att 
få intervjupersonerna att hinna tänka efter och berätta djupare. I huvudsak var 
det en av oss som höll i varje intervju medan den andre förde lätta anteckningar 
och flikade in frågor. 

Analys 

Vi har under både datainsamling och analys inspirerats av narrativ metod, 
vilket innebär att vi fokuserat på informanternas livsberättelser och våra 
tolkningar av dem (Johansson 2005:28). Efter intervjuerna lyssnade vi på 
inspelningarna och transkriberade innehållet så noggrant som möjligt, vilket 
innebar att vi noterade upprepningar, hummanden, skratt, suckar och pauser. 
Här är vi medvetna om att transkriberingen, precis som själva intervjun, är en 
tolkande process och att i överföringen från tal till text riskerar viss 
nyansrikedom gå förlorad (Kvale & Brinkmann 2009:194). När vi sedan 
sammanfattade transkriberingarna till berättelser om informanterna skedde 
ytterligare tolkningar. Den narrativa analysen gjordes med inriktning på intrig 
och mening, vilket innebar att vi i informanternas berättelser urskiljde delar 
eller händelser som förklarade och beskrev deras upplevelser. De här små 
berättelserna indelades i kategorier främst utifrån dess betydelse för 
individerna, men också utifrån hela historiernas innehåll och mening 
(Johansson 2005:333ff). Begreppet vändpunkt eller “turning point” är också 
viktig när livsberättelser ska analyseras menar sociologer som Denzin 
(refererad i Johansson 2005:319). Vändpunkt kan vara en inre kris eller en 
händelse där livet tar en avgörande vändning, och är något som vi också 
fokuserade på i analysen. 
      De två sociologiprofessorerna Berger och Quinney (2005:viii) lyfter i 
förordet till boken Storytelling sociology fram att i ett narrativt perspektiv ses 
människors upplevda erfarenheter som delvis konstruerade utifrån de historier 
som de själva berättar. Sociologen Anna Johansson (2005:27) skriver att 
livsberättelserna inte innehåller en enda “sann” tolkning, utan kan förstås på 
flera olika sätt. Mångfalden av möjliga tolkningar och förklaringar innebär att 
den narrativa metoden är nära sammankopplad med det hermenuetiska 
perspektivet. Om “tolka för att förstå” är kärnan i narrativ forskning så är 
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berättandet, lyssnandet, transkriberandet och tolkandet hermeneutiska 
dimensioner i processen (Skott 2004:11). Som sociologiska forskare tolkar vi 
alltså andra människors tolkningar av sig själva. Berättelserna som 
intervjupersonerna delar med sig av gör deras erfarenheter begripliga för både 
dem och oss som lyssnar. Tolkningen utgick från den hermeneutiska cirkeln 
som handlar om att forskaren pendlar mellan förförståelse och förståelse samt 
helhet och del under analysarbetet (Alvesson & Sköldberg 2008:212, Kvale & 
Brinkman 2009:226). Det handlar om att följa en spiralformad arbetsgång som 
ger förutsättningar för att tränga djupare in i en förståelse av meningen i texten. 
När en mening ger en tydlig bild av innehållet i texten, utan inkonsekventa 
splittringar kan tolkningen avslutas enligt Kvale och Brinkman (2009:226ff).  

Tillförlitlighet 

Berger och Quinney (2005:9) menar att inom narrativ sociologi bedöms inte 
graden av “sanning” utifrån traditionella vetenskapliga begrepp som validitet 
och reliabilitet, utan av berättelsernas förmåga att fånga kärnan i 
intervjupersonernas erfarenheter och tankar. Målet är snarare sannolikhet eller 
äkthet (authenticity). På så sätt kan historierna berätta en sanning som varken 
teorier eller statistik kan avslöja, det vill säga “a truth that generates empathy, 
makes it more difficult to marginalize others, helps build social bonds” (Berger 
& Quinney 2005:9). Vi har tagit fasta på just detta, för vi tror att det är svårare 
att förminska människor vars känslor och tankar vi har fått förståelse för. Men 
vem bestämmer en texts egentliga mening, är det den uttalande eller den 
tolkande? Det är ofrånkomligt att det är uttolkarna, alltså vi intervjuare och 
forskare som tolkar materialet, vilket kan skapa ett färgat resultat utifrån bland 
annat förförståelse, teoretiska ställningstaganden och fördomar. Genom hela 
studien men främst i analysfasen reflekterade vi därför noggrant över våra 
subjektiva uppfattningar. Vi lät informanterna läsa sammanfattningarna och 
tolkningarna för att ge dem möjlighet att återkoppla om vi uppfattat dem rätt. 
De här momenten är viktiga då det ytterst handlar om både tillförlitlighet och 
god etik, utifrån antagandet att studien faktiskt ska belysa informanternas 
upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2013:233-235).  
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Förförståelse 
Tolkningen av materialet ska inte vara en mekanisk kopia av informantens 
mening utan en konstruktiv process där forskaren visar på betydelsen av 
texten. Eftersom förförståelsen alltid rymmer egna erfarenheter och 
inställningar utifrån en subjektiv verklighet kan tolkningarna heller aldrig 
förväntas bli helt objektiva (Alvesson & Sköldberg 2014:216ff). Vi har diskuterat 
förförståelsens påverkan och hur den är en viktig del av den hermenuetiska 
cirkelns tolkningsutrymme. Innan vi påbörjade arbetet med uppsatsen hade vi 
endast liten kunskap om fenomenet arbetsintegrerande sociala företag. Vi 
kände ytligt till socialt företagande, genom till exempel ideella second hand-
butiker där arbetslösa kan arbetsträna. När vi kom i kontakt med Coompanion 
och fick höra om hur deras arbete med att ge stöd och råd till människor som 
vill starta egna sociala företag väcktes vårt intresse. Därefter har vi läst på i 
böcker, artiklar och på hemsidor och genom detta ökat vår förförståelse. Vi har 
under hela uppsatsarbetet varit medvetna om risken att vi som forskare 
försöker bekräfta vår förförståelse och har därför arbetat aktivt för att behålla en 
neutral och öppen inställning till informanternas berättelser. 

Etisk reflektion 

I kvalitativa intervjuprocesser är det viktigt att komma ihåg att det är 
människor av kött och blod som lämnar ut sina tankar och personliga 
upplevelser. Vi har mött människor som upplevt olika svårigheter och 
motgångar i livet. Därför reflekterade vi hela tiden över etiska och moraliska 
frågor. Kvale och Brinkmannn (2009:78, 87–92) pekar på fyra etiska riktlinjer 
som samhällsforskare bör förhålla sig till. Dessa är informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat samtycke innebär 
att intervjupersonerna får veta syfte och upplägg med undersökningen samt att 
det är frivilligt att delta och att de när som helst kan dra sig ur det hela om de 
skulle önska det. Det här informerade vi om i presentationsbrevet (bilaga 1) 
samt både muntligen och skriftligen vid intervjutillfället (bilaga 2). 
Intervjupersonerna fick veta att vi ville ta del av deras erfarenheter och 
upplevelser av att arbeta i ett arbetsintegrerande socialt företag. Konfidentialitet 
betyder att intervjupersonerna ska känna sig trygga med att inte bli 



! 17!

identifierade. Vi utlovade anonymitet och har därför ändrat namn och ålder, 
utelämnat var de bor och arbetar, samt i övrigt varit varsamma med uppgifter 
som skulle kunna peka ut dem. Informanterna fick även ta del av och godkänna 
våra sammanfattningar av deras berättelser före publiceringen, vilket både 
stärkt skyddet av dem och ökat tillförlitligheten i undersökningen. Med 
konsekvenser menas att risken för att informanterna ska ta skada av 
undersökningen ska vara så liten som möjligt. Vi fick under intervjuerna veta 
saker som personerna inte ville att vi skulle föra vidare. Det har vi respekterat, 
utan att det för den skull påverkat undersökningen negativt. Forskarens roll eller 
integritet, det vill säga kunskap och hederlighet, avgör den vetenskapliga 
kvaliteten i forskningsrapporten. Under arbetet med denna uppsats har den 
stora utmaningen varit att hålla en professionell distans och inte svepas med av 
de många gripande berättelser vi har fått höra, vilket kan vara en risk eftersom 
kvalitativa intervjuer är en interaktivt samspel mellan intervjuare och 
intervjuperson (Kvale & Brinkmann 2009:91). Genom att ventilera och diskutera 
dessa frågor med varandra har vi bemödat oss om att behålla vårt oberoende 
som forskare.  

Resultat och analys  
Vi presenterar här resultatet av vår empiriska undersökning genom narrativa 
berättelser.  Efter respektive berättelse redogör vi för den analys och tolkning vi 
gjort. Som tidigare nämnts är namnen fingerade.  

Lindas berättelse: Förut var man satt i periferin bara  

I över tjugo år stod Linda utanför arbetsmarknaden. När hon var runt 40 år 
upptäcktes hennes “osynliga” funktionshinder vilket ledde till att hon blev 
förtidspensionerad mot sin vilja. I dag har hon efter många år av kamp och 
förtvivlan äntligen fått ett fast arbete, i ett arbetsintegrerande socialt företag. I 
slutet av 1980-talet blev Linda uppsagd första gången, från ett arbete som aldrig 
resulterade i en fast anställning, trots att hon arbetade där i närmare sju år. 

Jag blev ju överflödig då och de hade inte fastanställt mig så det var bara och 
säga tack och adjö till mig. Tack för den här tiden du var här, men du har inget 
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mer jobb här hos oss nu. Jaha ja, fast jag hade varit där så många år … (Linda 16 
april 2015). 

Linda fortsatte att utbilda sig i några år och sökte sedan jobb igen. Det blev en 
del intervjuer, men den tuffa arbetsmarknaden verkade vara totalt stängd för 
Linda. Arbetslösheten varvades med fler arbetsmarknadsutbildningar. 

Och sedan efter det så stämplade man igen. Åtgärder efter åtgärder efter 
åtgärder under en himlans massa år utan att det ledde till någonting. Det var 
frustrerande alltså. Att bara gå i en massa åtgärder och hamna mellan stolarna 
och sånt som aldrig ledde vidare till något riktigt jobb. Det var ju det jag mest 
av allt ville ha i alla år (Linda 16 april 2015). 

När hon diagnostiserades med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fick 
hon inte längre stå kvar som arbetssökande. Mot sin vilja blev Linda varaktigt 
förtidspensionerad, som det hette på den tiden. 

Det kändes som de ville förpassa mig till periferin och säga att jag var totalt 
arbetsoduglig när jag fick den varaktiga sjukersättningen. Vad fanns det för 
anledning att förtidspensionera mig för evigt? Och vem bedömer om en person 
har arbetsförmåga eller ej? (Linda 16 april 2015) 

Just frågan om vem som bedömer människors arbetsförmåga är något som 
Linda återkommer till flera gånger under intervjun. Det är en sak som hon 
undrat över länge och fortfarande inte kan förstå. Hennes kamp för att få ett 
arbete fortsatte, men det skulle dröja två decennium innan hon fick sitt 
efterlängtade jobb. Åren av arbetslöshet då Linda placerades i olika åtgärder 
kändes som totalt bortkastade med känslor av hopplöshet och frustration. Även 
den diagnos som Linda fick upplevde hon som hindrande. 

Det kändes väl som man blev stigmatiserad, eller brännmärkt på något sätt. Jag 
tyckte att det var jätte, jätte fruktansvärt negativt att få en stämpel att jag var 
mycket sämre än andra människor, och osynligt funktionshinder, det finns det 
tyvärr alldeles för stor okunskap om ... och fördomar. Innan kände jag mig inte 
så mycket sämre än andra människor … (Linda 16 april 2015). 

Linda beskriver hur hon kände sig både kränkt och nedvärderad. Att dessutom 
inte ha ett arbete gjorde saken ännu värre. 

Och så säger de att alla människor är lika värda, oavsett om de har jobb eller 
inte, men är inte det en floskel bara? På nåt sätt är det ju styrt så mycket utav 
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arbete, att folk som har arbete är mer värda än de som inte har jobb liksom. 
Både pengamässigt och på andra sätt, ja vänmässigt också, de har mer vänner. 
(Linda 16 april 2015) 

Hösten 2010 började situationen sakta förändras för Linda. Hon fick arbete två 
timmar per dag vid en myndighet, och trots att jobbet var lite monotont så blev 
det ändå en inkörsport till eget försörjt arbete. Efter det kom Linda in i ett 
arbetsmarknadsprojekt där en av handledarna såg henne och hörsammade 
hennes längtan. 

Min absolut högsta önskan är att nu verkligen en gång för alla få ett jobb efter 
alla dessa år som jag varit utan, och det tog hon till sig och återkom sedan till 
mig och gjorde det möjligt. (Linda 16 april 2015) 

Sedan 2011 ansvarar Linda för arbetsuppgifter som hon visat sig ha stor 
fallenhet för. Både arbetstid och ansvar har utökats allt eftersom, och i dag 
arbetar hon 75 procent och trivs väldigt bra. 

Ja, jag känner mig behövd och så där. Jobbet betyder allt för mig. Jag mår 
betydligt bättre, får bättre ekonomi och kan då unna mig sådant som jag mår 
bra av. Jag har fått bättre självförtroende och självkänsla av att få arbeta med 
det jag är intresserad av och kunnig på. (Linda 16 april 2015) 

Men trots den glädje som Linda känner över sin nya arbetssituation upplever 
hon också en stor oro. Hon är medveten om att det sociala företaget är beroende 
av bidrag för att överleva. Tanken på att företaget skulle kunna försvinna känns 
outhärdlig. Hon vill att makthavarna ska förstå hur mycket det betyder för den 
som står långt ifrån arbetsmarknaden att få komma in i arbetslivet. Betydelsen 
av att ha ett arbete att gå till är påtaglig för Linda, som känner sig berövad på så 
stor del av sitt arbetsliv. Hon framhåller gång på gång hur mycket arbetet 
betyder för henne och att hon tycker att även människor med 
funktionsnedsättning ska ha rätten till ett arbete. 

Sådana här personer som har någon form av funktionsnedsättning kan ju ha 
styrkor och det är dem man ska frammana. Att ta fram styrkorna hos dessa 
personer, inte helt idiotförklara dem, ursäkta uttrycket, att döma dem i ett totalt 
utanförskap. De kan ju också, med rätt förutsättningar, få vara med och delta i 
arbetslivet, absolut! (Linda 16 april 2015) 
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Det framgår tydligt vilken stor skillnad för självkänslan och känslan av 
delaktighet i samhället som anställningen inneburit i Lindas liv. 

Förut var man satt i periferin bara, man räknades inte, man var ingenting värd. 
Man var bara en samhällsbärande parasit som parasiterade på samhället och 
som bara var en lat typ. Men jag har aldrig varit det, jag vill göra rätt för mig, 
verkligen! (Linda 16 april 2015) 

Analys av Lindas berättelse 

Lindas berättelse berör på djupet. Den handlar mycket om de känslor av skam 
och förnedring som hon bar på väldigt länge. I likhet med Rantakeisus m.fl:s. 
(1999:886) forskning beskriver Linda hur den långvariga arbetslösheten innebar 
att människor stämplade henne som lat och oduglig. Trots att Linda egentligen 
inte brutit mot några sociala regler blev hon som hon själv säger “brännmärkt”. 
Det här fenomenet kan uppstå när grupper reagerar negativt på en persons 
handlingsmönster (Becker 2006:22ff). Vår tolkning är att bara det faktum att 
vara långtidsarbetslös betraktas som ett “regelbrott” och räcker för att stämplas 
som avvikande. Även diagnosen fick Linda att känna sig mindre värd, vilket vi 
ser som ytterligare en stämpling av henne. Hon upplevde att människor såg ner 
på henne, men hon godtog själv aldrig den synen. Vi tolkar det som att Linda 
trots allt gjorde motstånd mot den sociala stigmatiseringen. Shelton et al. 
(2010:619) beskriver fenomenet väl om hur individer inte alltid accepterar den 
stämpel de fått. Linda har en stark arbetsidentitet som duglig, hon både kan och 
vill arbeta, men har hindrats. Hennes berättelse vittnar om en person som känt 
sig maktlös och motarbetad av sin omgivning, vilket stämmer väl överens med 
Angelins (2009:242ff) avhandling som berättar om hur människor känner sig 
utestängda från arbetsmarknaden. Den underliggande frågan som synes 
ständigt närvarande är “Varför gör samhället så här mot mig?” Linda är ett 
offer för omständigheter som hon inte kan påverka. Inte förrän en “hjälte” 
dyker upp ljusnar berättelsen. Det var en engagerad handledare i ett 
arbetsmarknadsprojekt som lyssnade på Lindas största önskan, att få ett arbete. 
Handledaren var med och startade ett socialt arbetskooperativ där Linda fick 
anställning. Arbetet innebar att hon fick tillbaka sin självkänsla och upplevde 
sig som lika bra som andra i samhället, vilket ledde till att hennes 
stigmatisering till viss del kunde brytas. Trots detta känner Linda att hennes 
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förutsättningar är begränsade, utifrån den konkurrens och de krav som råder 
på den vanliga arbetsmarknaden. 
      I dag har Linda en hög emotionell energi liknande den Collins (2004:106ff) 
beskriver. Hon känner sig stolt och värdefull och har äntligen fått komma till 
sin rätt i ett arbete som hon passar för. Det lyser i hennes ögon när hon berättar 
om det. Enligt vår tolkning är det tydligt att det är en “empowrad” människa 
som sitter mittemot oss. Linda talar om att det är styrkorna hos individen som 
ska lyftas fram, inte svagheterna och att alla människor, även 
funktionshindrade, ska ha samma rätt som andra att delta och känna sig 
behövda i samhället. Det är just de punkterna som Tengqvist m.fl. (2007, 
refererad i Tengqvist 2007:78) lyfter fram som grunderna för empowerment. 
 

Niklas berättelse: Jag har kommit på rätt plats 

Niklas är 25+ och är uppvuxen i en liten by i nedre Norrland. Under 
gymnasietiden bytte han umgänge och började dricka, vilket så småningom 
ledde till ett utvecklat alkoholmissbruk. I en ostrukturerad vardag, utan fast 
jobb och med en stor osäkerhet på sig själv och sin omvärld blev alkoholen en 
tillflykt. Utan att förstå allvaret med sitt missbruk och med en stark misstro på 
människors och myndigheters goda avsikter kändes det svårt att hitta 
motivation till någon förändring. 

Jag tyckte jag blev felbehandlad. Ser jag tillbaka så var det nog nånting med 
mig själv det där. Jag gröta på med alkoholen så allting var bara skit. (Niklas 14 
april 2015) 

Konsekvenserna av missbruket resulterade efter en tid i att Niklas blev dömd 
till behandling med föreskrifter om tvångsvård. Han fick själv välja 
behandlingshem och valde ett mindre, mera familjärt sådant. Niklas hade 
tidigare varit på behandlingshem med mera strikta regler som isolering och 
utan tillgång till mobil eller tv-tittande. Där vantrivdes han och kände sig 
rastlös och stressad. Men den här gången blev det annorlunda. I det nya 
behandlingshemmet, som är ett socialt arbetskooperativ, fanns det alltid 
tillgång till stöd och gemenskap. Niklas upplevde trygghet och uppmuntran. 
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Personalen där hade en liknande bakgrund som honom själv, vilket han 
upplevde som mycket viktigt. 

Jag tror det är a och o faktiskt. De hjälper en och säger, så här gjorde jag när jag 
mådde si eller så ... så de kan ge råd som man kan följa ... och känna att man 
känner en trygghet i det. (Niklas 14 april 2015) 

Det blev en positiv och utvecklande tid för Niklas, som fick möjligheten att 
begrunda sitt liv och förstå konsekvenserna av sitt handlande. Även tilliten till 
andra människor växte i takt med en stärkt självkänsla. Det var där kontakten 
etablerades med den nuvarande arbetsplatsen. 

Det var djävligt tufft att börja, men jag gav det en chans, att låta tiden gå och ju 
mera tiden gick desto lättare blev det liksom. (Niklas 14 april 2015) 

I dag arbetar han heltid i ett arbetsintegrerande socialt företag och trivs väldigt 
bra med både arbetet och sig själv. Niklas beskriver hur han känner sig som en 
”normal” människa, vilket han inte gjorde tidigare.  

Nej, det gjorde jag inte. Jag hade inga rutiner alls. Så drack jag nästan var och 
varannan dag. Det blir en väldigt ond cirkel liksom, det går inte att tänka 
positivt då. Det är dag och natt om man jämför med då och nu. 

Här trivs jag väldigt bra. Jag har kommit på rätt plats känns det som, så vill de 
bli av med mig nu får de nog slänga ut mig (skratt). Jag tar för mig mer och har 
lättare för att prata med folk, det är den största skillnaden, ja framförallt 
självförtroendet också har jag märkt (Niklas 14 april 2015). 

Niklas handleder gärna nya som kommer in på företaget och trivs med de 
kundkontakter jobbet innebär. Självförtroendet är tillbaka, han känner sig stolt 
över det arbete han utför och framtidsplanerna innehåller körkort, hus och 
familj. Han är medveten om att för att nå sina mål så måste han hålla i sitt jobb 
och fortsätta ha kontakt med ”bra människor”.     

Ja men i dag känner jag att, gör jag bra saker så får jag ett bra mående också. Jag 
vet vad som är rätt och fel, om man säger så. Gör jag bra saker så får jag den här 
kicken liksom, att fortsätta (Niklas 14 april 2015). 
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Analys av Niklas berättelse 

Som osäker och misstänksam tonåring hamnade Niklas i och alkoholmissbruk, 
vilket så småningom ledde till passivitet och arbetslöshet. Hammarström och 
Holmberg (1996:16ff) visar i sin forskning att unga som inte kommer in på 
arbetsmarknaden känner sig mindre värda och hur det kan leda till 
utanförskap. På grund av missbruket blev Niklas dömd till tvångsvård, men i 
den strikta behandlingsvården kunde han aldrig identifiera sig eller känna 
trygghet. När han däremot kom till ett mindre kooperativt styrt 
behandlingshem där handledarna själva hade missbruksbakgrund fick han 
motivation att börja bearbeta sig själv och sin situation. Hedin m.fl. (2006:149-
151) lyfter fram att stöd från personer som delar samma erfarenheter är något 
som gynnar rehabiliteringsprocessen. För Niklas var det trygghet, personlig 
stöd och gemenskap med andra som hade samma erfarenheter mycket 
betydelsefullt. Det Niklas beskriver om hur viktigt det sociala stödet och det 
jämlika bemötandet som han fick var, bekräftas ytterligare av Hillborg (2010:68) 
som betonar vikten av ett jämlikt bemötande från professionella för att lyckas 
utveckla empowerment. Genom behandlingshemmet fick han kontakt med det 
sociala företag där han arbetar i dag. Jobbet var först inte odelat positivt för 
Niklas som upplevde ett slags inre motstånd till en början, vilket enligt Hedin 
m.fl. (2006:149) är vanligt då vägen tillbaka ofta präglas av tvivel och osäkerhet. 
Men han insåg att han hade en framtid att tänka på och det kändes bra att ta 
ansvar för sitt eget liv och få en egen lön. “... det känns skönt att betala för sig i dag 
än att kosta pengar, alltså kosta så mycket pengar, behandlingar … så det känns skönt 
att jag kan ge tillbaka någonting i alla fall”.  Nu när Niklas kommit i en 
arbetsgemenskap där han trivs och känner stolthet har de sociala banden, som 
Scheff (2003:254) beskriver, stärkts och Niklas känner sig delaktig och trygg i 
samhället. Han har fått bättre självförtroende, är mera öppen och vågar ta plats. 
Han handleder gärna nya deltagare på arbetsplatsen och delar med sig av sina 
erfarenheter. Enligt vår uppfattning har Niklas en hög emotionell energi utifrån 
Collins (2004:108) definition, vilket syns genom Niklas framtoning som en 
öppen, trygg och stolt medarbetare. Vår tolkning är att han har genomgått en 
empowermentprocess på både det personliga, relationella och samhälleliga 
planet, i enlighet med Moks (2004:158) forskning.  



! 24!

Susannes berättelse: Det måste ju finnas ett samhälle för alla 

Den livshotande sjukdomen kom som en chock. Susanne var mitt i karriären 
med ett intressant arbete som hon stortrivdes med, hade man och barn. Hon 
överlevde, men det krävdes långa behandlingar samt omfattande operationer. 
Precis när hon hade börjat tillfriskna och tänka på att hon snart skulle kunna 
återgå till jobbet kom nästa smäll. Hon fick allvarliga följdsjukdomar, men tack 
vare lyckad medicinering började hon sakta återhämta sig. Men sjukdomarna 
tärde på hennes psykiska mående. 
 

… i början när jag blev sjuk så tänkte man kanske mest på döden, hur ska 
familjen klara sig efter … men sedan, med tiden, när man varit hemma, då 
blir det också … man förstår, nu har jag ordnat det här och det här för dem 
och så … men man måste också göra någonting mer för att inte bli 
deprimerad, man måste ha en framtidstro … på något mer. Så det vart 
precis som det blev en punkt när det sa så här för mig “nu måste jag göra 
någonting mer” för att använda mitt intellektuella och “ljuset” som jag 
kallar det då, för att kunna gå vidare också … (Susanne 20 april 2015) 

 

Susannes inre “ljus” ledde till att hon startade ett eget företag. I början arbetade 
hon ensam, några få timmar om dagen, med stöd av sin man och ideella krafter. 
I dag har det arbetsintegrerande sociala företaget sex anställda. Susannes 
drivkraft har hela tiden varit att skapa arbete åt sig själv och åt andra. Och att få 
arbeta i en lugn miljö i den takt hon och personalen orkar. 
 

Men det vart ju en stor omställning, och just det här att det kändes “nu vill jag 
jobba med människor i stället” … och inte bara med apparater som jag gjorde 
före. Och så kände man att det vart en mer mening med att ha de här sakerna 
som vi skulle sälja, och få jobba med andra människor som också behöver en 
plats där man duger som man är … Man kan inte känna att man måste prestera 
saker hela tiden, utan man måste få vara den man är, i sin takt, för annars 
kommer det aldrig fungera. (Susanne 20 april 2015) 

 

Stödet från vänner och bekanta har varit väldigt viktigt ända från starten. 
Susanne berättar om hur en arbetsterapeut och vänner hjälpte till med praktiska 
bestyr i det nya företaget. För Susanne betyder det sociala företaget mycket, 
både att ha en egen försörjning men också att arbetet känns meningsfullt och 
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viktigt för henne, de anställda och kunderna. Om hon inte hade startat det 
sociala företaget tror hon inte att hon hade haft någon plats i arbetslivet. 
 

Jo men jag känner att … vad skulle jag annars… det finns inget, jag hade 
ju inte gjort något annat annars … då hade jag varit sjukpensionär. 
Alltså, det är ju allt … jag kan inte komma på någonting annat… Det 
finns ju inget annan som skulle vilja anställa mig liksom … så är det ju, 
krasst. (Susanne 20 april 2015) 

 

Susanne tycker att hon lärt sig mycket om livet under de år hon drivit företaget. 
Sjukdomen skakade om henne när hon var mitt i livet och nu försöker hon ta 
tillvara varje dag och stund. 
 

Så har det ju hänt jättemycket, man har ju, men man har kvar sina 
grundvärderingar … för det handlar hela tiden om att vara sann mot sig själv 
… och det är det jag försöker förmedla till alla som kommer hit, det är där det 
börjar på något sätt … och hitta det där så att man är sann mot sig själv varje 
dag, för varje dag är jättebetydelsefull … varje timme liksom. Att man väljer att 
nu gör jag det här den här timmen och nu gör jag det här, men att man har 
rodret själv, man får styra själv, egenmakten … Att man inser betydelsen av det 
har ju skett under den här tiden, för det tänkte jag ju inte på förut … utan då 
gick man på med det man tyckte var kul men nu vet man betydelsen av det 
också. (Susanne 20 april 2015) 

 

Begreppet egenmakt, eller empowerment, har Susanne lärt sig genom de 
utbildningar i socialt företagande som hon gått. Då fick hon ord på det hon 
redan tänkt och jobbat efter. Hon säger att empowerment kan betyda olika för 
olika människor. 
 

Men för mig är det egna drivkraften som kommer inifrån … man tar fram det 
man vill i hjärtat och vad man kan, utifrån vilka förutsättningar man har och så 
måste man få balans mellan det där, och känna att det blir … det blir som jag 
vill i dag. 
Men det är inte lätt att få till det där i vårt samhälle. Varför är det så tror du? 
Ja, allting ska gå fort, det ska vara effektivt och man ska vara supermänniska, 
men det måste ju finnas ett samhälle för alla ... Alla måste ju kunna få vara 
delaktiga utefter vad de vill och kan, och deras kompetenser. (Susanne 20 april 
2015) 
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Susanne känner sig stolt över det hon åstadkommit och de framsteg hennes 
anställda gjort. Men det finns ändå en del mörka moln som skymmer 
framtidsutsikterna. Sämre ekonomi gör att hon tvingats varsla en del av 
personalstyrkan. Hon känner både glädje och oro när hon ska beskriva vad det 
sociala företaget betyder. 
 

Alltså det betyder hur mycket som helst, man blir alldeles tårögd när man 
tänker på de här sakerna, att det faktiskt går … och … de som aldrig haft ett 
jobb liksom, och de kan vara anställda här och göra ett jättefint jobb, känner att 
de är glada och stolta, känner att de gör någonting. Men det är ju jättejobbigt nu 
att vi har fått varsla … dels en av de tjejerna då, det känns jobbigt. Och sedan 
blir det ju, jag tänker att hon kan göra precis vad hon vill, att hon är jätteduktig 
men sedan när hon kommer ut och söker jobb nu, som hon har gjort under de 
här månaderna, så märker hon att det blir jättesvårt. Så då åker hon ju ner igen 
… så det är inte bra. (Susanne 20 april 2015) 

 

Susanne har tydligt märkt hur omvärldens bemötande skiftat beroende på i 
vilken livssituation hon befunnit sig i. När hon var framstående inom sitt 
tidigare yrke ansågs hon ha framtiden för sig, men när hon hamnade i permobil 
talade folk över hennes huvud. Nu är hon egen företagare men känner sig ändå 
inte behandlad som en jämlike av “vanliga” företagare. 
 

Man har inte varit riktigt accepterad liksom, och det känner jag fortfarande, att 
så är det. (Susanne 20 april 2015) 

 

Analys av Susannes berättelse 

Susannes drivkraft är att hon och hennes anställda ska få arbeta tillsammans 
utifrån sina egna förutsättningar och känna sig värdefulla. Hon vet utifrån sin 
egen erfarenhet hur mycket arbetet betyder för människor, även om man inte 
klarar av att arbeta hundra procent. Susannes vändpunkt väcktes av ett “inre 
ljus” att starta ett företag. Vi tolkar det som att hon kände en stark längtan efter 
att komma tillbaka till arbetslivet. Det bekräftar hur viktigt arbetet är för 
identiteten, vilket forskning visat på (Svensson m.fl. 2006:60). Susanne har valt 
att fokusera på sina egna och andras styrkor, en inställning som 
överensstämmer helt med Tengqvist m.fl:s. (2007, refererad i Tengqvist 2007:78, 
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81-82) första utgångspunkt för empowerment där alla människor ses som 
dugliga. För Susanne är empowerment ett ledord i vardagen, som hon blev 
medveten om och började reflektera över under sin resa mot socialt 
entreprenörskap. Susanne tycker själv att hon har blivit stärkt av det sociala 
stöd hon fått i olika patientföreningar, en erfarenhet hon delar med deltagarna i 
forskning om självhjälpsgrupper (Mok 2004:165). Där fick de ökad 
empowerment, framför allt genom gemenskap med andra som delade samma 
svårigheter. 
          Numera värjer Susanne sig mot arbetslivets uppskruvade tempo där alla 
ska vara ”supermänniskor” för att passa in. Susanne har blivit utsatt för 
kränkande behandling när människor inte såg henne, utan bara rullstolen hon 
satt i, och nonchalerade henne. Goffman (2011:12) beskriver i sin teori om 
stigma hur människor som ser annorlunda ut kan dömas av sin omgivning som 
avvikande, och att individen kan hämmas på grund av det. Det är svårt att 
avgöra om Susanne blev stigmatiserad av den kränkande behandlingen, men 
det verkar inte vara något som påverkar henne längre. Susanne utstrålar 
stolthet och självförtroende, trots att hon känner att varken hon själv, företaget 
eller de anställda riktigt värderas på samma sätt som andra i samhället. Det här 
gör hennes omsorg om personalen ännu större, eftersom hon vet att 
neddragningar kan bli nödvändiga framöver. 
 

Jens berättelse: Det är okej att må dåligt ibland 

Jens växte upp i en fjällby i norra Sverige. Han började dricka alkohol redan 
som tolvåring. 

… det var ju liksom en ny värld som öppnades för mig då att ... hm.. alkoholen 
var en vän liksom, som inte ... det kan man ju sia om varför det var så och det 
kan ju ha med att göra var man bodde, att det inte var så mycket att göra 
kanske, och det kan bero på den sociala situationen jag var i, de ... mina 
föräldrar skiljdes och ja jag kände att jag ... ja, eller att det fanns någonting som 
jag fick tröst i just alkoholen då. (Jens 17 april 2015) 

I övre tonåren flyttade han in till en stad där möjligheterna till festande och 
supande var större. Drickandet fortsatte i flera år tills en dag då en oförklarlig 
rädsla och panik slog till. 
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Sen när jag var 21 så ... mmm ... drabbades jag av panikångest och vart väldigt 
dålig, ska jag säga då och det kanske kan bero på, dels på att man levde ett hårt 
liv, men även att andra saker spelade en stor roll. Min morfar dog och min 
hund dog och jag hade träffat en ny tjej som … vi planera att vi skulle flytta in 
tillsammans men ... så att men jag trodde då att … och jag trodde att jag var 
odödlig helt enkelt. Man är 21 år gammal och livet liksom leker och man är inne 
i … och någonting kommer över en liksom, som man inte vet vad det är, och 
slår undan benen på en. (Jens 17 april 2015) 

Jens påbörjade en rehabilitering inom psykiatrin, där han fick mediciner och 
samtalsstöd. Efter en tid tog förhållandet med flickvännen slut och Jens började 
“självmedicinera” med alkohol. Han träffade en ny tjej och blev pappa till två 
barn, men drickandet kom alltid först och förhållandet sprack efter fem år. Den 
stora vändpunkten i hans liv kom när han blev nykter genom tolvstegs-
programmet1. Han vet inte varför insikten nådde honom där och då, men den 
gav effekt. Med undantag för några återfall i början är Jens sedan sju år tillbaka 
nykter alkoholist. Jens längtade efter att vara bra pappa till sina barn. Han blev 
tvungen att starta ett nytt liv, utan festarkompisar, och i stället fundera på vem 
han var när han inte längre var en “kul kille” på krogen. Någon gav honom en 
informationsfolder om ett projekt där personer med psykiska funktionshinder 
fick en chans att “bygga upp sitt livspussel” igen. Dit kunde han komma och 
bara vara sig själv utan att någon “tittade snett” på honom. 

Å där så, nånstans så började det som väckas upp i mig att, ja jag ... att vilja ge 
tillbaka någonting. Att, ja jag har gått igenom det här, men att kunna hjälpa 
andra som kanske är på väg in i någonting eller på väg ur det och se att det 
finns ... har jag klarat det så kan ni också klara det. (Jens 17 april 2015) 

Jens startade tillsammans med några andra  personer ett arbetsintegrerande 
socialt företag med visionen att hjälpa människor som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. I dag har företaget 20 anställda. Själv har Jens gått vidare till 
andra arbetsuppgifter, där den viktigaste är att sprida kunskap om psykisk 
ohälsa, men han är fortfarande delaktig i styrelsen för den ekonomiska 
föreningen som driver det sociala arbetskooperativet. Jens säger att han brinner 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  En behandling som bygger på antagandet att alkoholberoende är en kronisk sjukdom som inte 
kan botas, men som kan hejdas genom helnykterhet enligt Anonyma alkoholisters (AA) tolv 
steg. Källa: 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/ 
tolvstegsbehandling 
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för att hjälpa andra bort från utanförskapet och hans egen självbild har 
förändrats från det att han var missbrukare. 
 

… att det är okej att må dåligt ibland, det är ju nånting som jag verkligen tar 
med mig och delar med mig av i det jobbet jag gör. Det går som hand i hand 
alltihopa som jag gör nu, att psykisk ohälsa i samhället är väldigt stort och det 
är fortfarande väldigt tabu, och varför är det det? Ja det kan man verkligen 
fråga sig. Vi lever fortfarande kvar i de här gamla föreställningarna ... ja att 
människor med psykisk ohälsa skulle vara sämre eller farliga eller vad det nu 
månde vara. (Jens 17 april 2015) 

Han märker även en skillnad nu mot för hur andra människor bemötte honom 
förut. 

… och det värsta just då var att folk sa det också. I nära ... nära mig att “den 
där, han är inget att ha”, dåligt virke liksom, den där att bara  att glömma och 
kasta bort och dom fick en, att man fick det bekräftat på något sätt, och jag 
trodde ju att: Jaha, nu är det kört, jag kommer vara knäpp liksom, jag är knäpp 
forever. (Jens 17 april 2015) 

Till en början kände Jens en stor sorg över sin psykiska ohälsa. I dag skäms han 
inte längre för sin panikångest, och han tycker inte att någon med psykisk 
ohälsa ska behöva göra det heller. För varje gång han berättar just sin historia 
växer han som människa. 

Och att man kommer ju till en punkt, liksom när att man kan vara helt öppen 
med det och man kan stå för det men jag menar, det tog nog några år liksom 
innan man vågade vara helt öppen och ärlig för man visste inte hur folk skulle 
reagera och man känner fortfarande en skam, även fast man inte behöver det 
och det är ju det här man måste fånga upp tidigt hos människor som har en 
psykisk ohälsa eller ett missbruk, att det är okej. (Jens 17 april 2015) 

Han har blivit starkare, men också lärt sig att det är en styrka att våga 
erkänna sig svag. Att få vara den man är och ha makt att påverka sin 
situation är grunden inom socialt företagande menar Jens. 

Ja, egen empowerment, liksom – egenmakt, det är ju en nyckel och ord också i 
det hela, vilket vi jobbar mycket med här, egenmakten. För det är väldigt 
viktigt att man känner att man har makten över sin egen tillvaro och i sitt eget 
liv, att inte någon annan ska bestämma att, du ska sitta här på den här stolen 
och ... alla som är här och arbetstränar eller som är här ska känna det att vi har 
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alla samma möjligheter och samma makt att påverka liksom. (Jens 17 april 
2015) 

Jens framhåller vikten av att alla får veta att de faktiskt har makt att bestämma 
över sina liv.   En annan viktig fråga för honom är att socialt företagande inte 
bara gynnar individerna utan hela samhället. Han menar att stat och kommun 
borde tänka mer långsiktigt och satsa på att stötta företagen eftersom det är 
pengar som de tjänar in med råge på lång sikt. 

Analys av Jens berättelse 

Tidigt i livet drabbades Jens av psykisk ohälsa i kombination med 
alkoholmissbruk. Jens kände att till och med personer i hans närhet 
nedvärderade honom och stämplade honom som “knäpp”, vilket påverkade 
hans självbild negativt. Det var inte socialt accepterat att få en psykisk sjukdom, 
vilket stämmer överens med Beckers (2006:22ff) stämplingsteori om hur 
omgivningens normer bestämmer om du är rätt eller fel. Även Goffmans 
(2011:12) beskrivning om hur en person på grund av psykiskt stigma 
avhumaniseras stämmer väl överens med Jens berättelse och hur starkt 
omgivningens omdömen kan påverka den egna identiteten.  
          När vändpunkten kom och Jens blev nykter blev han tvungen att 
omvärdera sitt liv och fundera på vem han var, när han inte längre var en ”kul 
kille på krogen”. Tack vare det sociala stöd som Jens kände av övriga deltagare 
i arbetsmarknadsprojektet fick han utrymme att börja bygga upp sig själv och 
sitt liv från grunden. Gemenskapen ökade förutsättningarna för att utveckla 
empowerment (Mok 2004:165). Jens kände då att han, med sina erfarenheter 
hade något att ge tillbaka till andra. Vår tolkning är att han genom att vara i en 
tillåtande miljö, där han inte behövde skämmas, fylldes av en inre kraft och 
handlingsförmåga, det vill säga den emotionella energi som Collins (2004:106) 
beskriver i sin teori om interaktionsritualer. Den uppväckta handlingsförmågan 
ledde till att Jens startade ett socialt företag tillsammans med andra eldsjälar 
med avsikten att hjälpa andra. I dag har Jens lämnat skammen bakom sig 
genom att tala öppet om sin psykiska ohälsa. Han ser det som en styrka att 
erkänna sina svagheter och berättar att det hjälpt honom väldigt mycket, och 
det vill han nu förmedla till andra. Jens ser empowerment som ett verktyg för 
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att få alla företagets medarbetare att förstå att de själva har makten över sina 
liv. Jens beskrivning av empowerment handlar om att återta sin kraft och hitta 
sin egenmakt, precis som Askheim och Starrin (2007:9) definierar begreppet. 
 

Evas berättelse: Jag kan ta för mig, om jag känner för det 

Eva beskriver sig som en fixare och organisatör. Hon är en typisk storasyster 
som redan i unga år fick ta stort ansvar, både för sig själv och andra. Eva hjälpte 
till att ta hand om sina sjukdomsdrabbade syskon, i skolan var hon lärarens 
högra hand, på fritiden drivande i föreningslivet och politiskt engagerad. Hon 
var en bokslukare och intresserad av konst och musik. När Eva var tolv år 
började hon sommarjobba i föräldrarnas verksamhet. Troligen var det under 
barndomen hennes starka självkänsla, som framkommer under intervjun, 
grundlades. Som vuxen flyttade Eva till Sverige. Här fann hon både arbete och 
kärlek och fick i tät följd flera barn. På grund av neddragningar blev hon av 
med jobbet och hon bestämde sig för att vidareutbilda sig. Men livet med 
småbarn, nattarbete och heltidsstudier på högskolenivå blev för mycket och 
Eva “gick in väggen”. 

Ja, men jag misstänker ju att det var ju det, för att jag kände ju det då när jag 
läste, och flickorna var små, och så var det ju hemmet, plus att jag var ute å 
jobba extra också dessutom. … jag tänkte att fan, jag går ju på 250 procent nu. 
(Eva den 14 april 2015) 

Eva blev sjukskriven för utbrändhet och läkarna skrev ut “lyckopiller” åt 
henne. Hon tvingades avbryta studierna och sjukskrivningen ledde till en lång 
tid av arbetslöshet och till sist hamnade hon i fas 3-åtgärder. Men det var inget 
som påverkade henne negativt. 

Äh, jag vet inte, inte tyckte jag att det gjorde mig nåt speciellt mycket, för att jag hade 
helt underbara handläggare på arbetsförmedlingen så det var liksom ingenting. Det är 
ju i dag det är mera … ja … jag vet inte hur mycket de ska fylla i papper och greja nu 
inte, och sånt var det ju aldrig när jag var i fas 3 inte. 

... men å andra sidan så kan jag ta för mig ja, om jag känner för det (Eva 14 april 
2015).                         
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Trots att åren av utbrändhet var besvärliga med yrsel och kraftlöshet, är 
sjukdomstiden inget som Eva verkar älta eller vilja prata djupare om. 
Långtidsarbetslösheten tycks inte ha påverkat hennes psykiska mående eller 
självkänsla. “Jag är ju inte liksom beroende av att jag var arbetslös inte, utan jag 
hade ju annat jag gjorde i stället” säger hon och skrattar till svar på frågan om 
arbetslösheten var tung. 

Nä, nä absolut inte (skratt). Nä men jag kan ... jag har ju alltid läst mycket, jag är 
ju liksom, jag var ju för mig själv tills jag var 30 år. Jag gillar mitt eget sällskap 
alltså. Så jag har liksom inga problem med det, att gå hemma och, behov av att 
ha det där sociala, så att ... för det är det ju många som blir galna på grund av 
det. (Eva 14 april 2015). 

Eva utstrålar trygghet och lugn. Hon berättar att hon är van vid att arbeta, hon 
har alltid jobbat, och då hon varit utan arbete har hon hittat andra saker att 
engagera sig i. Eva tror att hon blir bra bemött av de flesta tack vare sitt 
levnadsmotto “som du behandlar andra blir du själv behandlad”. Fas 3 ledde 
till den nuvarande platsen som administratör i ett socialt arbetskooperativ som 
bland annat utför hushållstjänster. Här fick Eva gå in och styra upp redan från 
första dagen i det administrativa ”kaos” som rådde. Det blev en tuff start, men 
Eva såg det mer som en utmaning. 

Ja, men jag är en fixare alltså, jag är en organisatör alltså, jag kan inte se att det 
är en massa oordning. Så jag håller ju fortfarande på, jag tog ju det mest akuta 
att prioritera först. Sedan har jag ju liksom fortsatt så nu sköter jag ju all 
bokföring här och det enda jag kallar in hjälp för är bokslutet. (Eva 14 april 
2015)                                  

Eva trivs i det sociala företaget även om hon har en ganska tung arbetsbörda. 
Det är roligt och varierande. Hon vet att hon har en viktig roll och tar ett stort 
personligt ansvar. Men det nya jobbet har inte förändrat henne som person, 
eftersom hon alltid vetat vem hon är. Hon är ganska säker på att hon hade 
hittat något annat administratörsarbete om den här möjligheten inte hade dykt 
upp, eller så hade hon skapat något eget. Eva upplever att det finns en skillnad 
mellan sociala företag och “vanliga” företag när det gäller förståelse för 
arbetstagarnas olika behov och förutsättningar. 
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Jag tror man har en större förståelse i ett sånt här om det händer någonting, än 
vad man kanske har i ett vanligt. För där är det ju mera inriktat på resultat och 
grejer och att det är ju inte… jag tror att vi kanske tänker lite mer på mjuka 
värdena här (Eva 14 april 2015) 

Analys av Evas berättelse 

Eva var en högpresterande person med många bollar i luften när hon 
drabbades av utmattningsdepression med långtidssjukskrivning som följd. 
Trots flera år av arbetslöshet verkar det inte ha påverkat Evas identitet eller 
välmående särskilt negativt. En tolkning och förklaring till denna till synes 
bekymmerslösa inställning kan vara att Eva inte identifierar sig med 
yrkesarbetet. Hennes självkänsla sitter inte i om hon har ett jobb att gå till eller 
inte. Vi uppfattar Eva som en stolt person som inte verkar ha drabbats av 
skamkänslor på grund av arbetslösheten, till skillnad mot hur många arbetslösa 
i Angelins (2009:176) undersökning upplevde det. Det är troligt att Eva har 
lyckats behålla sina sociala band även utan ett arbete, då hon varit aktiv i 
föreningsliv och annat. Scheff (2003:254) anger att trygga sociala band ger en 
stabil grund som genererar stolthet. 
          Flera gånger under intervjun skymtar Evas tilltro till sig själv fram. Hon 
är en fixare, en person som tar ansvar, som tar för sig men hon tar inte åt sig i 
onödan. Hon har heller aldrig känt av något negativt bemötande från 
omgivningen på grund av sin arbetslöshet. Och om det skulle ha varit så skulle 
hon inte ha brytt sig om det. “Nä, jag skulle inte ens ta åt mig för det heller 
(skratt), det skulle jag inte”, säger hon. Hon har bara gott att säga om mötena 
med arbetsförmedlingens handläggare. Hillborgs (2010:68) forskning pekar på 
vikten av ett positivt stöd från professionella för att åstadkomma 
empowerment, vilket verkar stämma in på Evas situation.  
          Det sociala företagets mjuka värderingar framhålls av Eva som en stor 
fördel och nödvändigt för verksamheten. Hon beskriver de sociala företagen 
som en chans in på arbetsmarknaden där en hög tolerans för olikheter finns och 
som tar hänsyn till individernas olika behov. Det här stämmer väl överens med 
Tengqvist m.fl:s (2007, refererad i Tengqvist 2007:78, 81-82) studie om faktorer 
som gynnar emowerment. 
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Annas berättelse: Jag förde en Don Quijote-kamp 

Anna är bosatt i en liten stad i mellersta Norrland och har sin arbetsbakgrund 
som socialarbetare. Hon flyttade från södra Sverige för att läsa till socionom och 
blev sedan kvar. Hon fann kärleken och blev mamma till både egna och 
bonusbarn. Anna kom in i det arbetsintegrerade sociala företaget genom sitt 
politiska samhällsengagemang. Hon är aktiv syndikalist med ett utpräglat 
intresse för socialt arbete och den kooperativa tanken. 

Då hängde jag på där i början som intresserad medborgare. Arbetskooperativ 
är en företagsform som tilltalar mig, som inte är så mycket för det här 
kapitalistiska samhället och företag som ska tjäna en massa pengar på folk och 
så där. (Anna 22 april 2015) 

Anna hade en optimistisk syn på hur kooperativet skulle drivas under 
demokratiska former och eftersom hon hade stor erfarenhet av föreningsarbete 
blev hon invald som ordförande i föreningens styrelse. Efter en tid fanns behov 
av fler handledare och då blev det ett naturligt steg för Anna att börja arbeta 
halvtid som handledare. Annas visioner om hur ett arbetskooperativ skulle 
fungera visade sig inte riktigt stämma med verkligheten. 

Jag gick ju in för att få min chans att på riktigt få vara med och bygga upp en 
demokratisk arbetsplats med lika lön, där alla får vara med och bestämma, där 
medlemmarna styr. Styrelsen ska liksom fixa det löpande men det är 
medlemmarna som styr i riktningen och sånt där va. Det gick jag in i, med hela 
mitt väsen. (Anna 22 april 2015) 

Anna hade en tydlig bild av hur hon ville att verksamheten skulle fungera, men 
efter viss besvikelse avgick hon som ordförande. Hon vill inte att företaget ska 
styras som ett ”vanligt företag”, att det bara ska bli ett jobb, som vilket som 
helst. Å andra sidan medger hon att det aldrig kommer att bli som ett vanligt 
företag då det ju faktiskt är ett arbetsintegrerande socialt företag med allt vad 
det innebär. 

Jag förde en Don Quijote-kamp för det jag tror på, men sen får man ju inse då 
att, nej, det är inte värt det ... (Anna 22 april 2015) 

Anna kämpade bland annat för lika lön inom kooperativet, men redan från 
början hade det fastställts olika lönenivåer och det visade sig vara en ofruktbar 
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kamp för Anna. Det var bara hon och någon enstaka person till som ville driva 
företaget i den riktningen. 

De som sitter i styrelsen, om inte dom tänker som jag om demokrati och sånt, 
utan har andra behov. Det var sådana saker som bland annat gjorde att jag 
hoppade av ordföranderollen. Jag tycker inte om tänket när man skiktar folk. 
(Anna 22 april 2015) 

Anna är medveten om att det krävs ett tydligt politiskt ställningstagande för att 
dela hennes uppfattning när det gäller demokrati och lönefrågor. Samtidigt 
trivs hon väldigt bra på företaget. 

Det är ett jättekul jobb och jag trivs med folket här. Jobbet betyder jättemycket 
eftersom jag tycker om människor. Det jag kan är att snacka med folk, så 
mycket av min tid går till personliga samtal för de som behöver det. (Anna 22 
april 2015) 

Anna beskriver sig som fri i arbetet men önskar att delaktigheten vore större. 
Hon beskriver att delaktighet kräver ansvar och engagemang som kanske inte 
alla är beredda att ta. Ett annat dilemma, menar hon, är att många av de som 
finns inom kooperativet kanske inte själva ens förstått att det finns utrymme att 
vara mer delaktiga. Kraften har hela tiden riktats mot att överleva, att hitta 
ekonomiska förutsättningar för att hålla i gång företaget, vilket har gjort att 
grundläggande frågor om till exempel delaktighet och ansvar har hamnat i 
bakgrunden. Finansieringsfrågan är ett återkommande dilemma och en ständig 
oro. 

Det kan jag ju tycka, att det finns mycket i övrigt att önska från samhället, att 
inte kommunen, när vi har skrivit och äskat om pengar, men det blir; nej, nej vi 
tycker att det är så bra det ni gör, men vi kan inte ge pengar ...  (Anna 22 april 
2015) 

Anna ser ett kortsiktigt tänkande hos beslutsfattare inom stat och kommun och 
tycker att nyttan av arbetsintegrerande sociala företag måste ses långsiktigt och 
i ett bredare perspektiv, med både individ- och samhällsnytta i fokus. Anna 
känner inte alls att det är någon skillnad på henne och dem hon möter i sitt 
arbete. Hon har inget behov av att hävda sig som handledare eller socionom, 
utan hon är en som alla andra i arbetsgänget. Hon ifrågasätter behovet av en 
hierarkisk ordning och lever själv efter den devisen. 
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Analys av Annas berättelse 

Det var inte arbetslöshet som gjorde att Anna kom in i det arbetsintegrerande 
sociala företaget, utan ett brinnande socialt intresse. Till en början arbetade hon 
ideellt och blev sedan anställd som handledare. Hillborgs (2010:68) forskning 
visar att det är viktigt att bli behandlad som en jämlike av den professionelle, 
och det är en inställning som Anna anstränger sig för att leva upp till. Hon ser 
sig som en i gruppen och gör inte skillnad på sig själv och de som arbetstränar i 
företaget. Genom sin inställning om att inte vara förmer än andra bidrar 
sannolikt Anna till att ge förutsättningar för att skapa horisontella relationer 
vilket underlättar empowerment (Forsberg & Starrin 1997:20). De kooperativa 
värderingarna (Coompanion 2015) är djupt rotade i Anna som fört en kamp för 
demokrati, allas lika värde och till och med lika lön för alla. Hon beskriver det 
delvis som en “Don Quijote-kamp” där det varit svårt att övertyga övriga 
medlemmar i kooperativet. Annas engagemang har handlat mycket om att ge 
makt åt alla i kooperativet. Det är en inställning som starkt påminner om vikten 
av att förändra maktstrukturer som Tengqvist m.fl (2007, refererad i Tengqvist 
2007:86) talar om i sin tredje och viktigaste punkt för att gynna utvecklingen av 
empowerment. Det handlar om att det ska finnas utrymme för var och en som 
arbetar i de sociala företagen att kunna utveckla sin egenmakt. Annas 
ideologiska kamp har skuggats av ständig oro för ekonomiska begränsningar. 
Hon efterlyser ett större och mera genuint engagemang hos beslutsfattare i 
kommuner och statliga myndigheter. Hon framhåller både individ- och 
samhällsnyttan med de arbetsintegrerande sociala företagen och önskar att 
deras kraft och energi skulle kunna ägnas åt att utveckla företaget i stället för 
att bekymra sig över ekonomiska frågor. 
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Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till utifrån 
uppsatsens syfte och frågeställningar, resultat och analys samt avslutar med en 
sammanfattande diskussion och förslag till fortsatt forskning inom området. 

Syftet med studien var att få kunskap om och förståelse för ett antal personers 
erfarenheter av att komma in i och att arbeta i arbetsintegrerande sociala 
företag. De frågeställningar som uppsatsen skulle besvara var: Hur var vägen in 
i det arbetsintegrerande sociala företaget? Vad betyder det nuvarande arbetet 
för informanterna? Hur har deras självbild och identitet påverkats? Hur har de 
upplevt omgivningens bemötande från arbetslöshet till anställning?  
          Den första slutsatsen är att vägen in i ett arbetsintegrerande socialt företag 
har sett olika ut för deltagarna. Med undantag för en av dem, är det 
gemensamma för undersökningspersonerna att de på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, eller drogmissbruk hamnat utanför 
arbetsmarknaden under relativt lång tid, till och med i över tjugo år. 
Berättelserna visar hur vi människor kan drabbas av händelser i livet, antingen 
plötsligt genom allvarlig sjukdom, eller efterhand som att gå in i väggen efter år 
av överansträngning, och att vem som helst kan drabbas. Ett par berättelser 
handlar om att i unga år fastna i missbruk. De handlar även om att drabbas av 
omvärldens fördömande syn och nedvärdering. Att bli förpassad till “periferin” 
och en känsla av att inte vara något värd, en parasit i samhället, är några 
exempel på negativa upplevelser som visar hur stor betydelse arbete har för 
den egna identiteten och hur andra kan stämpla en som avvikande (Becker 
2006:22ff). Undersökningen visar också att inte alla deltagarna upplevt 
nedsättande bemötande från omgivningen under sin arbetslöshet. Det tolkar vi 
som att alla människor inte identifierar sig med lönearbete, utan kan ha starka 
sociala band i andra sammanhang. Även om det vanligaste i studien var att 
deltagarna har sin bakgrund i arbetslöshet behöver det inte vara enda vägen i 
ett arbetsintegrerande socialt företag. En av deltagarna är ett exempel på att 
vem som helst som har ett engagemang kan arbeta där.  
          Den andra slutsatsen, som vi tolkar som den viktigaste, är att arbetet är 
mycket värdefullt för samtliga deltagare, och betyder ibland till och med mer 
än ett vanligt jobb. Vår tolkning är att alla informanter som kom från 
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arbetslöshet har ökat sin egenmakt, det vill säga utvecklat empowerment, 
genom arbete och delaktighet i det arbetsintegrerande sociala företaget. Flera 
ger målande beskrivningar av hur mycket bättre deras liv blivit. Deltagarna 

berättar att de fått bättre självförtroende och hur livet fått en ny och djupare 
mening genom det sociala företaget. Personliga problem har vänts till 
framgång, precis som i Levanders (2011:160ff) forskning där hon poängterar att 
sociala företag mer eller mindre bokstavligen vänder individuella problem till 
resurser, genom att till exempel före detta missbrukare beskrivs som 
handlingskraftiga och kreativa, eftersom de ju faktiskt har överlevt svåra 
umbäranden under långa perioder. I vårt exempel har en deltagare med 
psykiska ohälsa använt sina erfarenheter av att må psykiskt dåligt till en fördel 
genom att nu föreläsa för andra om det.  
          Den tredje slutsatsen är att identiteten och självbilden påverkats positivt av 
arbetet i det sociala företaget. Det märks på olika sätt hos deltagarna att de 
känner sig kompetenta och behövda. Vi upplever att de flesta identifierar sig 
med arbetet, känner sig värdefulla och som en del av samhället. I dag är de 
stolta arbetstagare och inte längre stigmatiserade i rollen som arbetslösa och 
värdelösa. Några av deltagarna berättar om hur de nu vågar ta för sig och det 
är ett tydligt exempel på att skamkänslor och låg emotionell energi kan vändas 
till stolthet och hög emotionell energi (Collins 2004:106ff). Vändpunkten kom 
för flera av deltagarna när de kom in i en trygg och tillåtande gemenskap, där 
de kände samhörighet, stöd och acceptans för dem som personer. I det här 
sammanhanget ser vi det sociala företaget som ett lyckat exempel på en typ av 
självhjälpsgrupp som genom stöd, socialt lärande och delaktighet får 
förutsättningar för att utveckla empowerment (Mok 2004:165). Ett par av 
deltagarna beskriver bokstavligen hur de nått empowerment i sin roll som 
sociala företagare. Även om resan till det sociala företaget ser lite olika ut för 
alla deltagare, tolkar vi det som att det sociala stödet har varit en bidragande 
faktor till att de nu känner kontroll och makt över sitt liv.  
          En fjärde slutsats är att upplevelsen av omgivningens bemötande varierar 
stort. Det är tydligt att människor kan påverkas starkt negativt av andras 
nedlåtande attityder. Ett par av deltagarna har känt sig mycket hårt drabbade 
av omgivningens förakt under arbetslösheten och någon annan lite mindre.  En 
person kände sig tidigare felbehandlad av myndigheter och var allmänt 
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skeptisk mot okända människor. Så är det inte längre och han tror själv att 
misstron grundade sig i den egna osäkerheten. Negativt bemötande från 
omgivningen har framkommit, till exempel när en deltagare tillfälligt var 
rullstolsburen och då blev behandlad som luft. Men det finns också undantag, 
till exempel en av deltagarna som bara mötte positiva ord och uppmuntran 
under sin arbetslöshet. 
        Förutom fyra ovanstående slutsatser kan vi konstatera att klimatet i de 
arbetsintegrerande sociala företagen beskrivs som mera tillåtande och 
förstående än i vanliga företag. I dem får man vara den man är, utifrån de egna 
förutsättningarna och man måste inte prestera hela tiden eller vara en 
“supermänniska” som en av deltagarna uttrycker det. Förutom de mjuka 
värdena, som social samvaro, delaktighet, rutiner och gemenskap betyder 
arbetet också ekonomisk trygghet för deltagarna. Men trots alla lovord och 
framgångsberättelser tonar mörka moln på de sociala företagens himmel. 
Ekonomisk kamp och oro genomsyrar flera berättelser vilket styr företagens 
fokus åt fel håll ibland. Mycket kraft går till att hålla företagen flytande medan 
ideologiska frågor kommit mera i skymundan. Flera av respondenterna 
ifrågasätter makthavarnas svala inställning och ointresse. Det finns funderingar 
på om politikerna inte förstår att sociala företag är nödvändiga för dem som 
befinner sig i utanförskap, och det beskrivs hur företagen får stångas med 
myndigheterna, trots att samhället ju faktiskt tjänar på socialt företagande. 
Kritiken är hård mot det kortsiktiga tänkandet som verkar finnas från 
myndighetshåll.  
          Avslutningsvis vill vi tillägga att flera av de berättelser som framkommit i 
denna undersökning kan beskrivas som framgångssagor, liknande de som 
Levander (2011:157) gett exempel på. Samtliga våra berättelser har visat på den 
stora betydelse som de arbetsintegrerande sociala företagen inneburit för 
individer som levt i långvarigt utanförskap och vilka positiva effekter 
delaktigheten medfört. Samtidigt lyfter Levander (2011:254ff) fram att det finns 
en fara i att endast presentera de sociala företagen som lyckade exempel och 
som botemedlet mot utanförskapet. Enligt henne är det många människor som 
till exempel arbetstränar i sociala företag som aldrig får någon anställning 
varken där eller i “vanliga” företag, utan tvingas ut i arbetslöshet igen. Vår 
undersökning bidrar till hyllningskören av de sociala företagen, då den visar att 
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både individer och samhälle kan vinna på att låta människor som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden få en chans. Samtidigt pekar studien på några 
problem som finns, där den främsta är en ekonomisk sårbarhet som även 
tidigare forskning identifierat (Hedin et al. 2014). I vår undersökning uttrycks 
en stor oro för företagens framtid och rädsla att förlora det egna jobbet eller att 
se arbetskamrater tvingas sluta. För trots alla framsteg som individer i sociala 
företag gör, finns en vetskap om att på den vanliga arbetsmarknaden är det 
fortfarande hårt och kallt och där duger man inte som den man är. Varför måste 
det vara så, undrar vi. Borde det inte ligga i allas intresse att alla företag, 
offentliga, privata och ideella, engagerar sig och integrerar alla slags människor 
i arbetslivet? Nålsögat för att komma in på arbetsmarknaden är så litet att det 
stänger en stor del av befolkningen ute. Vår övertygelse är att samhället skulle 
tjäna på en större mångfald och olikhet i arbetslivet. Bort med stereotypa 
föreställningar om hur en människa ska vara för att anses som nyttig på en 
arbetsplats!  
          Vi håller med Blideman och Laurelii (2011) som i sin bok Sociala företag 
vidgar arbetsmarknaden argumenterar för att det krävs en utvidgad 
arbetsmarknad där olikheter tas tillvara, vilket gynnar hela samhället både på 
individ- och gruppnivå. I det vidgade arbetslivet har de arbetsintegrerade 
sociala företagen, vilket vi vill framhålla, en oerhört viktig roll eftersom de ger 
möjlighet till delaktighet och entreprenörskap utifrån individens egna 
förutsättningar. På så sätt är de en del av lösningen på problematiken, men 
lösningen är varken fullständig eller optimal. De sociala företagens existens 
vilar nämligen på en bräcklig grund, där beroendet av myndigheternas goda 
vilja och ekonomiska stöd är stort och nödvändigt för fortsatt överlevnad. Vi 
delar deltagarnas oro, men frågar oss samtidigt varför de ska behöva kämpa för 
varje krona med tanke på att de och myndigheterna faktiskt jobbar för samma 
sak. För det är väl inte bara tomma ord, lovordet som står på Tillväxtverket, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens gemensamma hemsida? 
 

Arbetsintegrerande sociala företag är samhällsekonomiskt nyttiga. Framför allt 
för att de skapar arbetstillfällen och hjälper människor tillbaks till arbetslivet. 
Det minskar samhällets kostnader och skapar stora sociala mervärden för 
enskilda människor. (Sofisam 2015) 
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Rent ekonomiskt innebär långtidsarbetslöshet inte bara uteblivna skatteintäkter 
för staten och utgifter för socialbidrag eller arbetslöshetsersättning, utan även 
risk för utslagning vilket medför ökade kostnader för bland annat psykvård, 
missbruksvård, socialtjänst samt polis- och rättsväsende. Vi menar att 
utanförskapet ger så många negativa biverkningar på flera olika plan, både 
utifrån enskildas lidande och ur en samhällsekonomisk synvinkel, att vi inte 
har råd att låta det fortsätta.  
      Narrativa berättelser utan lyckliga slut kan vara svårare att ta till sig och 
göra begripliga menar Berger och Quinney (2005:4), men genom att ändå 
berättas kan känslan av kaos och osäkerhet lätta. Vår förhoppning är att vi med 
de starka livsberättelser, som kommit i ljuset genom denna undersökning, har 
lyckats skaka om er läsare och mana till eftertanke och förståelse. Drömmen om 
ett lyckligt slut lever vidare. 

Förslag till fortsatt forskning 
Mer forskning om arbetsintegrerande socialt företagande behövs, anser vi. Ju 
mer forskning som finns inom ett område desto mer vedertaget och accepterat 
blir fenomenet därigenom ute i samhället. Vi tror att en större medvetenhet hos 
allmänheten skulle gynna de sociala företagens utveckling och framväxt. Vi 
anser också att det vore bra med ytterligare forskning om individers 
upplevelser av att verka i arbetsintegrerande sociala företag, för att vidga och 
fördjupa kunskapen om deras betydelse på individnivå. På en ekonomisk nivå 
behövs mera forskning om ekonomiska konsekvenser och vilka eventuella 
samhällsvinster företagen genererar. 
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              Bilaga 1 
 

 

 

Hej! 

 
Vi heter Christine Modig och Gertrud Tronde och är två studenter på personal- och 
arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete 
i sociologi. Vi är intresserade av socialt företagande och vill undersöka hur det är att 
arbeta i sådana kooperativ. Syftet med vår C-uppsats är att få kunskap om och förståelse 
för ett antal personers erfarenheter av att komma in och arbeta i ett socialt företag. 
Därför skulle vi vilja intervjua några personer och kanske är du en av dem? 

 
Vi vill väldigt gärna ta del av de erfarenheter du har av att arbeta inom ett socialt 

företag. Hur var vägen dit för dig? Hur upplever du din situation nu? Det är förstås 
frivilligt att delta och du kommer att få vara helt anonym, vilket innebär att uppgifter 
om vem du är och var du arbetar kommer att avidentifieras. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

 
Intervjun tar cirka en timme och om det passar dig kommer vi gärna till din 

arbetsplats. Vi skulle vilja genomföra intervjuerna i mitten av april (under vecka 16 
eller 17). Hör gärna av dig direkt till oss om du är intresserad av att dela med dig av 
dina erfarenheter, eller om du har frågor om undersökningen. Du kan också anmäla ditt 
intresse till din verksamhetsledare, som vi kommer att ringa till om några dagar.  
 
Vi tackar på förhand och hoppas att vi får möjlighet att träffas. 

 
Våra kontaktuppgifter: 
Christine Modig 
mobilnr: 072-2413763 
e-post: chmo9000@student.miun.se 
 
Gertrud Tronde 
mobilnr: 073-1802559 
e-post: getr0200@gmail.com 

 

 

 

 

  



Bilaga 2 

 

 
Information om undersökningen  
 

Syfte och upplägg 
Du är en av sex intervjupersoner i vår C-uppsats. Syftet med studien är att få kunskap 
om och förståelse för ett antal personers erfarenheter av att arbeta i ett arbetsintegrerat 
socialt företag. 
Det är frivilligt att delta. Du får dra dig ur när som helst utan att motivera varför. 
 
Anonymitet 
Du kommer att få vara anonym och personliga uppgifter om dig avidentifieras. 
Det är bara vi två som intervjuar som kommer att lyssna på materialet. Vi kommer att 
skriva ut intervjuerna och sedan radera materialet. 
 
Resultatet 
Du kommer att få ta del av en sammanfattning av vår tolkning och möjlighet att 
korrigera om vi missuppfattat något. 
Valda delar av intervjun kommer att finnas med i uppsatsen som också publiceras på 
internet. 
 
Har du frågor eller vill prata med oss får du gärna ringa eller mejla. 
 
Christine Modig 
chmo9000@student.miun.se 
072-2413763 
 
Gertrud Tronde 
getr0200@student.miun.se 
073-1802559 
 

  



Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
 
Inledning och intervjupersonens bakgrund 
Kan du berätta lite om det här företaget. Vad gör ni?  
Vad har du för arbetsuppgifter? Hur länge har du jobbat här? 
Vem är du? Kan du berätta lite kort om dig själv? 
 
Vägen till det sociala företaget 
Hur kom det sig att du började arbeta här?  
Vad gjorde du innan? 
När kom vändpunkten? Vad var det som hände? 
 
Nuvarande arbetssituation 
Hur trivs du här? Vad betyder det för dig att arbeta här? 
Vilka känslor har du kring din arbetssituation? 
Vad är största skillnaden för dig mot för hur du hade det tidigare? 
 
Identitet och självkänsla 
Hur har det påverkat dig som person att arbeta här? 
 
Delaktighet och gemenskap 
Känner du dig delaktig här på jobbet? På vilket sätt? 
Vad betyder det för dig att arbeta tillsammans med andra som ni gör? 
 
Makt och ansvar 
Vem bestämmer här? 
Hur mycket ansvar får du ta? Vad tycker du om det? 
Känner du att du har makt över din livssituation? Hur då? 
 
Omvärldens bemötande 
Hur blir du bemött av andra? 
Är det någon skillnad nu mot för hur det var förut? 
 
 
Är det något mer som du vill tillägga? Har du andra frågor? 
Tack för att du tog dig tid. 
!
!
!


