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”Samhörighet, att känna när man kommer att man behövs. Att få 

SAMMANFATTNING 

Sedan samhall blev vinstdrivande har allt fler människor blivit sysselsatta inom 

arbetsintegrerande sociala företag, eller sociala företag som man brukar säga. År 2012 

var den siffran uppe i närmare en halv miljon, så att de sociala företagen är viktig råder 

det inget tvivel om. Denna studie har undersökt ett sådant socialt företags betydelse 

sett ur ett grundarperspektiv, och ett deltagarperspektiv. Studien är genomförd med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med två företagsgrundare, och fyra deltagare. Syftet var 

att undersöka, hur deltagaren ser på sin delaktighet inom företaget, vilka erfarenheter 

har det gett, och vilken betydelse har det inneburit att få ingå i det sociala företaget? 

Och ur grundarperspektivet undersöktes: vad som var avsikten med att starta det 

sociala företaget, samt hur ser man på sitt ledarskap, som skulle besvaras. Resultatet 

visade att för deltagaren har det sociala företaget inneburit att den har fått möjlighet 

att prova på olika arbetsuppgifter, med ökad arbetslivserfarenhet som följd. Det har 

varit betydelsefullt att få vara en del av företaget på olika sätt, bland annat att det för 

en deltagare inte hade funnits något annat alternativ enligt egen utsago. Vidare visade 

resultatet att från ett grundarperspektiv så var avsikten med att starta företaget att ge 

de människor i samhället som behövde få komma in i en gemenskap möjligheten till 

det, och att de där skulle få känna sig betydelsefulla. 
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INLEDNING 

I början av maj månad 2015 var jag på en föreläsning med Glada Hudik Teaterns 

grundare Pär Johansson (www.parj.se). Han berättade om, framför allt sin egen, men 

även en del av skådespelarnas resa och utveckling med teatern i snart tjugo år. Några 

av poängerna i föreläsningen var hans budskap och tanke att, om en individ bara får 

rätt förutsättningar och får den tid den behöver, så kan den växa och utvecklas. Han 

pratade även om betydelsen av hur viktigt det är att få känna att man hör till något, 

att få befinna sig i ett sammanhang. Han använde sig av begreppet ”skitjobb” och med 

det menade han de monotona arbeten av typen, när någon stod vid en borrmaskin och 

gjorde två hål i en metallbricka, som förr fanns inom exempelvis industrin. Denna typ 

av jobb finns det faktiskt människor som tycker är roliga och gärna skulle utföra, 

menade Pär. Det var en föreläsning blandad i en välbalanserad kombination av 

roligheter och allvar. Även om Pärs föreläsning handlade om normalstörda och 

utvecklingsstörda så kunde jag inte låta bli att tänka på hur väl budskapet stämmer in 

på området där jag har gjort min studie, socialt företagande.  

När jag växte upp så jobbade alla arbetsföra på så kallade vanliga jobb och de som av 

någon anledning inte kunde stå till den reguljära arbetsmarknadens förfogande 

jobbade på Samhall. Idag är samhall vinstdrivande och du måste ha en viss 

arbetskapacitet för att platsa. Det har gjort att det är flertalet människor som inte har 

funnit sin plats eller roll på arbetsmarknaden, och det kan bero på olika anledningar. 

Istället ser vi hur allt fler arbetsintegrerade sociala företag växer fram, sociala företag 

som man säger i folkmun. I en artikel i Göteborgsposten (www.gp.se) den 6 april 2015 

kan man läsa att dessa sociala företag är på frammarsch. Vidare kan man läsa att 

sociala företag har en vid innebörd och att det är medlems och samhällsnyttan som 

står i fokus i dessa. Att det är andra drivkrafter än ekonomisk vinst som är målet. Det 

är en social ekonomi som sysselsätter människor som står långt ifrån arbetsmarknaden 

och att det 2012 i Sverige var en halv miljon människor som var sysselsatta i ett socialt 

företag. (Andersson, 2015) Det är ett sådant socialt företag som denna studie kommer 

att handla om. Anledningen till det, är att jag under hösten 2014, hade förmånen att få 

ha min arbetsplatsförlagda utbildning på Arbetsförmedlingen. Där såg jag att de tog 

hjälp av dessa sociala företag, för sysselsättning, arbetsförmågebedömning och 

arbetsträning. Det väckte en nyfikenhet hos mig, som gjorde att jag ville veta mer om 

vad det är, vad de gör, vad det innebär. 

Jag tog därför kontakt med en av ägarna till ett arbetsintegrerat socialt företag 

(fortsättningsvis kommer jag endast skriva socialt företag), i en kommun. Jag beskrev 

min idé och fick mycket positiv respons. Detta gjorde mig om möjligt ännu mer 

sporrad att genomföra min idé. 

Studien är viktig för att försöka få insikt i, samt en förståelse för, vad ett socialt företag 

egentligen har för avsikt och mening med sitt arbete. Avsikten är att utifrån ett 

grundarperspektiv och ett deltagarperspektiv undersöka det sociala företagets 

http://www.parj.se/
http://www.gp.se/
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betydelse. Jag är medveten om att denna studie är på mikronivå och väldigt 

avgränsad. För att försöka få en ökad förståelse och kunskap har jag intervjuat fyra 

deltagare, och två företagsgrundare. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka den betydelse ett arbetsintegrerande socialt 

företag har, sett ur ett grundarperspektiv och ur ett deltagarperspektiv. 

De frågor som jag har för avsikt att besvara med studien är:  

 

 Hur ser deltagaren på sin delaktighet inom företaget, vilken erfarenhet har det 

gett, och vilken betydelse har det inneburit att få ingå i det sociala företaget? 

 

 Vad hade man som grundare för avsikt med att starta det sociala företaget, 

och hur ser man på sitt ledarskap?  

 

 

 Definition av begrepp 

I studien förekommer två begrepp som behöver definieras, dessa är salutogenes och 

empowerment. 

För att definiera salutogenes används den definition som finns beskrivet på 

www.salutogenes.com  ”Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten 

på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade ”friskfaktorer” 

än på ”riskfaktorer”. 

För definition av empowerment har delar av (Carlberg, 2006) definiering använts. 

”Begreppet empowerment används för att beskriva processer och arbetssätt som leder 

till en ökad makt för individer[…] I Sverige översätter man ofta empowerment till 

egenmakt och beskrivs som ett sätt för individer att både öka sitt inflytande och ta ett 

personligt ansvar[…] Frågan om egenmakt hänger samman med individens avsaknad 

av eller tillgång på självkänsla.” 

 

Avgränsning 
Denna studie är kraftigt avgränsad till ett socialt företag och resultatet kan därmed 

inte generaliseras och appliceras på andra sociala företag. Dock kan man utifrån 

framför allt deltagarna och med hjälp av tidigare forskning och teori anta ett 

överensstämmande mönster. 

http://www.salutogenes.com/
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Forskarposition 

Innan studien var min bild av sociala företag den jag fått till mig genom en 

arbetsplatsförlagd utbildning på Arbetsförmedlingen samt genom mitt nuvarande 

arbete på en arbetsmarknadsenhet inom kommunen. Det jag såg under min tid på AF 

var att man använde sig av de sociala företagen för att göra 

arbetsförmågebedömningar, men också att människor som varit arbetslösa under en 

lång tid blev placerade där. Rent generellt så pratades det gott om dessa företag och 

deras arbete med de placerade berömdes av ett flertal handläggare på 

Arbetsförmedlingen. Genom min arbetsplats på en kommunal Arbetsmarknadsenhet 

har jag sett samma sak, att de sociala företagen gör gott för människor som inte får 

plats på den reguljära arbetsmarknaden av olika orsaker.  

 

BAKGRUND 
 

I detta avsnitt kommer en uttömmande beskrivning av Arbetsintegrerande sociala 

företag att ges. Det är viktigt för studien för att läsaren ska få en klar bild över vad ett 

arbetsintegrerat socialt företag är, hur det fungerar och vad de gör. Samtlig 

information är hämtad på hemsidan för sociala företag; www.sofisam.se, detta då den 

sidan innehåller en mängd viktiga fakta. Det rätta namnet är Arbetsintegrerande 

sociala företag, men efter definitionen nedan kommer det fortsättningsvis i studien 

endast skrivas som sociala företag då det är så det benämns i vardagligt tal. 

 

Definition av arbetsintegrerande sociala företag: 
För att definiera ett arbetsintegrerande socialt företag har Tillväxtverket tillsammans 

med företagare och rådgivare tagit fram nedanstående kriterier: 

 Arbetsintegrerande socialt företag är företag som driver näringsverksamhet 

som har som ändamål att människor med stora svårigheter och hinder att få, 

eller kunna behålla ett arbete, ska bli integrerade i samhället. Det betyder att de 

förutom att skapa arbetstillfällen även erbjuder rehabilitering och arbetsträning 

till deltagarna, så att dessa kan ha möjlighet att få anställning hos annan 

arbetsgivare. 

 

 De eventuella vinster som arbetsintegrerande sociala företag gör går tillbaka till 

verksamheten i form av anställningar, kompetensutveckling samt 

verksamhetsutveckling. 

 

 Arbetsintegrerande sociala företag ägs inte av kommunen eller andra offentligt 

ägda organisationer. 

http://www.sofisam.se/
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Detta är de kriterier som måste vara uppfyllda för att ett företag ska kunna få räknas 

som ett arbetsintegrerat socialt företag, i övrigt finns det inte något särskilt regelverk 

för arbetsintegrerande sociala företag utan vad som finns är ett beslut som regeringen 

tog 2010 om handlingsplan för dessa företag med ovanstående definition som 

hänvisning. 

 

Enligt Sofisam (2015) är det människor med ett otroligt engagemang och ett intresse 

för människor med särskilda behov på arbetsmarknaden som startar sociala företag, 

dessa människor har kunskap och idéer om hur de olika behoven i samhället kan lösas 

med hjälp av företaget. De engagerade kan vara människor med egna erfarenheter av 

arbetslöshet eller sjukdom, en företagare med vilja att göra social nytta i kombination 

med att utöka sin verksamhet, eller personal inom offentlig sektor som skaffat sig 

kunskap om grupper med särskilda behov under en längre tid och därmed skaffat sig 

kunskap om vilka svårigheter de kan mötas av på arbetsmarknaden.  

Det finns två affärsidéer med ett socialt företag. Det ena är att integrera människor i 

arbetslivet och samhället, den andra är att sälja tjänster och varor som det finns en 

marknad för till företag och privatpersoner. Dessa två mål är olika men samverkande 

och att vara ledare i ett sådant företag kan därför kräva olika kompetenser. Exakt 

vilken kompetens som behövs är omöjligt att säga då företagen ser så olika ut samt har 

olika förutsättningar. Vad ledarna för företagen kallas varierar, men vanligt är 

handledare, arbetsledare och verksamhetsledare.  

Sociala företag är ofta starkt lokalförankrade och startas utifrån de otillfredsställda 

behov som finns i lokalsamhället. Genom delaktighet och närhet i det lokala samhället 

bygger det sociala företaget upp tillitsfulla relationer och ett nätverk av kontakter, 

detta blir en bra grund för en positiv samhällsnytta och ett fint samarbete. I en 

förlängning underlättar det de framtida möjligheterna för deltagarna att komma in på 

arbetsmarknaden. Sociala företag är beroende av att detta samarbete är väl 

fungerande. Rent juridiskt kan ett socialt företag drivas på olika vis, detta då det inte 

finns någon på förhand given juridisk form. Det vanligaste är att det drivs som en 

ekonomisk förening, som är en företagsform som är anpassad för ett demokratiskt och 

gemensamt ägande. Det är inte ovanligt att man både är arbetsgivare och anställd i 

företaget. Gemensamt för alla sociala företag oavsett juridisk form, är att de så långt 

som det är möjligt ska sträva efter att deltagarna/medarbetarna ska vara involverade 

och delaktiga i de beslut som rör företagens utveckling och drift. Dock passar 

föreningsformen, ekonomisk eller ideell bäst om man har för avsikt att ha en 

demokratisk grund i sitt företag- en medlem, en röst. Företagen har samma 

skyldigheter och ansvar gentemot kunder och anställda som andra företag, och det har 

ingen betydelse om det är en mindre eller större verksamhet.  
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Vem är det som arbetar i de sociala företagen? 

Sofisam (2015) skriver att de flesta av de som jobbar i ett socialt företag har haft svårt 

att få eller behålla en anställning av olika orsaker. Det kan bero på att individen har en 

funktionsnedsättning som utgör ett hinder, men också att man har varit borta så länge 

från arbetsmarknaden att det blir svårt att ta sig in igen. Det vanligaste är att man 

kommer till ett socialt företag på en arbetsträning, rehabilitering eller praktik. Beslutet 

om placeringen kommer från kommunen eller arbetsförmedlingen. Beslut om 

individens försörjning under tiden måste också tas, den kan komma från 

försörjningsstöd, i form av aktivitetsstöd eller som en sjukersättning från 

försäkringskassan. Efter placeringstidens slut kan en bedömning göras om det finns 

möjlighet till en anställning för individen. Det som avgör det, är om företaget och 

individen är intresserade, samt om företaget har möjlighet att finansiera en 

anställning. Ofta kan det behövas någon form av anställningsstöd till företaget för att 

de ska ha den möjligheten. Anställningsstöden kan vara lönebidrag, 

trygghetsanställning eller instegsjobb. Att vara anställd med stöd är ingen skillnad för 

den anställde utan de har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Viktigt 

att påpeka är att det stöd som företagen får från arbetsförmedlingen inte täcker hela 

kostnaden för anställningen och därför krävs att företaget säljer tjänster eller 

producerar produkter till försäljning så att löner, lokalhyror, arbetsmaterial och andra 

omkostnader kan betalas. 

I takt med att verksamheten växer och utvecklas och fler kommer in i företaget för att 

arbetsträna så brukar behov av fler arbetsområden uppstå och därför också nya 

affärsidéer. Nya affärsidéer kräver kompetensutveckling och att medarbetarna 

utbildas, så brukar en del av överskotten investeras. 

Den största utmaningen för sociala företag är den balansgång mellan medarbetarnas 

behov av anpassade arbetsuppgifter, bra förutsättningar för arbetsträning och vikten 

av att ha en bärande näringsverksamhet. För att ha möjlighet att anpassa 

verksamheten efter medarbetarnas behov är det viktigt att de får vara delaktiga 

upplägget av affärsidéer och arbetsuppgifterna (Sofisam, 2015). 
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TIDIGARE FORSKNING  
Edling (2014) beskriver hur en stor del av arbetsmarknadspolitiken de senaste åren har 

lett till att ett stort antal arbetslösa har sysselsatts i aktiviteter utan meningsfullt 

innehåll och dålig handledning. Det har inte funnits verksamheter med 

förutsättningar för individer att växa i. Edling (2014) menar att det är hög tid att vi 

lämnar det hårda samhället där människor sorteras ut och ses som obrukbara på 

arbetsmarknaden. Vi tar inte tillvara på den potential och arbetsförmåga som finns hos 

alla människor, och samtidigt är det kostsamt rent samhällsekonomiskt också. Edling 

menar vidare, att genom att utveckla stödet till arbetsintegrerande sociala företag finns 

det möjligheter att omforma de arbetsmarknadsinsatser vars uppgift är att integrera 

de som står längst från en reguljär arbetsmarknad. Då arbetsintegrerande sociala 

företag kan erbjuda förutom sysselsättning, även handledning, kan individer 

utvecklas mot att arbeta på en riktig marknad samt öka förmågan att ta ansvar och 

känna delaktighet (Edling, 2014). I inledningen nämndes att sedan Samhall blev 

vinstdrivande har det funnits svårigheter att hitta platser på arbetsmarknaden för alla.  

Levander (2011) har också i en studie undersökt sociala företag och dess betydelse. 

Hon beskriver sociala företag som en innovation som har vunnit erkännande. Denna 

innovation anses strida för de socialt utslagna genom att skapa delaktighet och 

empowerment till marginaliserade grupper. De sociala företagen är ett initiativ till 

följd av att en proaktiv inställning till integration på arbetsmarknaden har uppstått de 

senaste åren. Det sociala företaget blir det arbetsmarknadspolitiska verktyg som har 

till syfte att förstärka uteslutna människors arbetsförmågor för att inkludera dem i 

samhället. Levander (2011) beskriver i sin studie hur de sociala företagen skapar 

empowerment och delaktighet för människor. Det står i nära relation med det jag har 

för avsikt att undersöka. 

 Utanförskap finns även beskrivet i en studie av Hedin, Herlitz och Kuosmanen (2006). 

En del av syftet i studien var att undersöka om det är möjligt att bryta utanförskap, 

upprätta självförtroende och växa genom delaktighet. Och om empowerment är ett 

användbart verktyg för att uppnå det.  En av slutsatserna i studien var att 

empowerment inte bara handlar om att ha klienten i centrum utan är en process där 

det skapas möjlighet att växa.  

Empowerment ingår också i en tidigare studie där Macsinga, Sulea, Sarbescu, 

Fischmann och Dumitru (2014) har undersökt relationen mellan faktorer i 

personligheten och positiva arbetsresultat och utifrån dessa fastställt vilken effekt 

empowerment har på det. Resultatet visar att empowerment har positiv effekt på 

arbetsresultaten och att chefen bör främja känslan av empowerment. Om denne gör 

det, ges de anställda möjlighet att ta eget ansvar. Den visar också att genom feedback 

från chefen utvecklas de anställdas färdigheter och en känsla av att vara kompetent 

infinner sig, samtidigt som det ges en bekräftelse på att det arbete de utför är värdefullt 

(Macsinga, Sulea, Sarbescu, Fischmann & Dumitru 2014).  Att chefen bör främja 

känslan av empowerment kan ses som ett slags socialt stöd för de anställda. Det sociala 
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stödets betydelse återkommer i en avhandling av Maria Klamas (2010). Där beskrivs 

och analyseras just vilken betydelse det sociala stödet har för återhämtning för 

personer med psykiska funktionshinder. Sammanställningen visar att det stöd som 

uppges vara av betydelse för återhämtningen, är det mobiliserande stödet, och ett av 

skälen till det är att det stödet är jämlikt grundat där ingen av parterna ses som förmer. 

Individen ses som en betydelsefull resurs trots sina svårigheter och det är en viktig 

förutsättning för att ett förändringsarbete kan ta fart. Det mobiliserande stödet har som 

syfte att utveckla individens egna förmågor att hantera sina svårigheter och problem. 

I detta finns förutom en tilltro till individen, även en tro på att en förändring är möjlig. 

Denna tilltro från andra anser Klamas skapar en känsla av tillförsikt och hopp hos 

individer (Klamas, 2010) Betydelsen av hopp undersöks även i en artikel av Stewart 

Collins (Collins, 2015) och behandlar betydelsen av hopp inom socialt arbete. 

Slutsatsen i den är att hopp är en viktig kvalité hos de som arbetar socialt. Det inger 

tro och tillit inför framtiden. Förmågan att känna hoppfullhet är viktigt för klienter då 

det hjälper dem att se framåt och bortom känslor av hopplöshet och förtvivlan. 

Förmågan att känna hopp behöver interaktion med andra element och existerar inte 

ensamt (Collins, 2015).  
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TEORIRAM 

Empowerment 

I slutet av 1980- talet började begreppet empowerment att användas i USA och 

Storbritannien (Carlberg, 2006). Det var framför allt människor som hade sociala 

arbeten som använde sig av det för att beskriva processer och arbetssätt som ledde till 

en ökad makt för deras klienter. I Sverige översätter man ofta empowerment till 

egenmakt. Översättningen är kritiserad av olika orsaker som inte är relevanta i 

studien, och det är begreppet empowerment som fortsättningsvis kommer att 

användas.  

Askheim m.fl (2007) berättar om hur begreppet empowerment, när det började 

användas, ställdes mot begreppet paternalism. Paternalism är ett förhållningssätt som 

har används i arbetet att hjälpa människor och där föreställningen är att vanliga 

människor ses som okunniga, passiva och i behov av styrning och hjälp uppifrån. 

Människor, och speciellt utsatta människor, anses oförmögna att veta sitt eget bästa 

och det paternalistiska synsättet bygger på en över- och underordning där 

bedömningen av människors behov görs av så kallade experter. Det mest 

framträdande och grundläggande draget i den paternalistiska tankemodellen, är 

nödvändigheten av uppdelning av människor i underordnande och överordnade, 

hierarkier. Andra utmärkande drag är att utöva kontroll och att utfärda direktiv för att 

skapa ordning.  Inom paternalismen får inte känslor så stort utrymme. 

Vidare fortsätter Askheim m.fl. (2007) att beskriva hur man med empowerment som 

förhållningssätt tar avstånd från den över- och underordning som finns i 

paternalismen, och stor vikt läggs vid horisontella relationer där människor har ett lika 

värde. Människor har förmågor och kompetenser som är utvecklingsbara om inga 

hinder finns. Känslor har en viktig roll i empowerment, och även språket som är av 

uppmuntrande, medkännande och bekräftande karaktär. Att bli sedd, tagen på allvar, 

respekterad och lyssnad på, är viktigt för en människas självkänsla (Askheim m.fl., 

2007, s.68-73).  

Carlberg (2006) menar att empowerment är av betydelse för alla människor som vill 

ha makt över sitt eget liv. Det blir lätt att empowerment ses som något som är till hjälp 

endast för marginaliserade och hjälplösa människor, men behovet av att ha kontroll 

över vad som sker med en själv är allmänt. (Carlberg, 2006).  

Askheim m.fl. (2007) skriver att det centrala förhållningssättet i empowerment är att 

se alla individer som kapabla att ta ansvar över sitt eget liv, om de får rätt 

förutsättningar. Bland individer som befinner sig i något slags utanförskap är det 

vanligt att det finns en inlärd känsla av maktlöshet och hopplöshet, att arbeta 

empowermentinriktat går ut på att uppmuntra människor att göra saker själva, och 

inte se sig som maktlösa. De är kapabla att ta egna beslut om sin situation. Viktigt är 

att man visar på valmöjligheten, och att poängtera att det i slutänden är individen själv 

som bestämmer. Att fokusera på alla människors rättigheter och lika värde är 
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ytterligare en utgångspunkt för empowerment. Det är vanligt att utsatta människor 

har fått uppleva flertalet besvikelser och förödmjukelser vilket kan leda till ett svagt 

självförtroende. I ett empowermentperspektiv tar man tillvara på de olikheter som 

finns i människors bakgrund och erfarenheter, man ser det som en tillgång, och 

människor som själva levt i ett utanförskap, har vanligen en bättre förmåga att bemöta 

andra, då de har erfarenheten av känslan att inte höra till och känna sig ovälkommen. 

Det finns ingen indelning av människor i termer av vi/dem eller bättre/sämre. 

Askheim m.fl (2007) fortsätter med att den viktigaste utgångspunkten i 

förhållningssättet för empowerment, är att förändra och synliggöra maktstrukturer så 

att de uttrycker respekt för människors rättigheter och lika värde. Det finns olika 

varianter av makt och inom empowerment finns en strävan att makt ska användas på 

ett sätt som gör det lättare för människor att få tillgång till sin egen makt. Makt inom 

empowerment används för att åstadkomma förändringar utan att det nedvärderar 

någon. Makt begränsar inte människor utan skapar förutsättningar för dem (Askheim 

m.fl., 2007, s.82-88). 

Carlberg (2006) menar att empowerment hänger ihop med individens avsaknad av 

eller tillgång till självkänsla, och att det handlar om förmågan att våga och kunna ha 

möjlighet att påverka sin vardag. Det finns alltid, oavsett samhällstatus och bakgrund, 

behov av att hitta vägar till att återvinna eller stärka självkänslan (Carlberg, 2006).  

Där uttalar Askheim m.fl. (2007) att det handlar om att få igång processer som 

förstärker människors självbild, ger större självförtroende, ge de fler kunskaper och 

färdigheter (Askheim m.fl., 2007, s.19-22). Carlberg (2006) beskriver samma sak när 

han menar empowerment är en process, som när den sätter igång, innefattar både det 

fysiska och psykiska, och stärker etappvis den enskildes självkänsla, samt ökar 

möjligheterna för denne att ta kontroll över de händelser och beslut som måste tas i 

livet. Med det följer även att behöva ta ansvar över sin livssituation. Det är människan 

själv som är expert på sina egna upplevelser och empowerment måste erövras 

personligen, det kan inte ges eller fås av någon annan. Empowermentprocesser följer 

inte några redan givna modeller, utan är individuella och tar sig skilda uttryck när de 

påbörjas. För att en verksamhet ska kunna ge utrymme för empowermentprocesser 

bör de bygga på vissa förutsättningar. Uppgifterna i verksamheten ska upplevas som 

behövda och nyttiga av de som utför dem, samt svara mot ett samhällsbehov 

(Carlberg, 2006). Askheim m.fl. (2007) beskriver att arbetet är basen för att en 

empowermentprocess ska starta, och att låta människor få göra praktiskt meningsfulla 

och utvecklande saker har en stärkande effekt. Genom fokusering på människors 

friska sidor, gör att de sidorna av människan växer, medan problemsidorna och 

svårigheterna minskar (Askheim m.fl., 2007, s.83). Carlberg (2006) påpekar att inom 

empowerment ska makt och hierarkier vara synliga och möjliga att ifrågasätta och 

diskutera. Det ska inom verksamheten hela tiden finnas ett pågående arbete med att 

försöka utveckla eller fördjupa den. Dock måste ansvaret för empowermentprocessen 

vara och förbli tydlig (Carlberg, 2006). Människan måste aktivt prova sig fram till nya 
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vägar samtidigt som den förstår att den har ett eget ansvar för sitt liv och mående. För 

att kunna jobba empowermentinriktat krävs att det finns tid och en grundtrygghet hos 

individen. Generellt så har socialt och ekonomiskt utsatta grupper en vetskap om att 

de befinner sig i ett underläge och att ”systemet” har tolkningsföreträde och makt att 

ta beslut som påverkar dennes liv. (Carlberg, 2006) 

Vidare fortsätter Carlberg (2006) med att empowermentperspektivets grundsyn på 

människan är positiv och att denne är ett i grunden aktivt, handlande subjekt, som om 

man bara skapar rätt förutsättningar, både vill och vet sitt eget bästa. En struktur där 

empowerment kan växa och utvecklas behöver några utgångspunkter och 

förutsättningar. Empowerment är förändringar som sker etappvis och över tid stärker 

det individens självkänsla och ger denne möjligheten att fatta de beslut som leder till 

högre livskvalité. Att ta kontroll över sitt liv tar tid då det bygger på en förståelse för 

sig själv, men även på de insikter man finner hos sig själv. För att empowerment ska 

kunna utvecklas krävs att individen har en förhållandevis trygg livssituation där 

utrymme för eftertanke och reflektion finns. Empowerment är mentala processer som 

ofta sätter igång genom en praktisk verksamhet. Det kan ge individer så kallade aha- 

upplevelser om sitt kunnande och hur de fungerar i olika situationer. För att lättare 

kunna erövra empowerment är en framgångsfaktor att processerna får interagera och 

samverka på ett naturligt sätt. Interaktionen kan ske i ett företag eller en organisation 

där utmaningen ligger i att skapa en fungerande struktur anpassade till gruppen och 

individens specifika behov. (Carlberg, 2006) 

Moula (2009) menar att i ett empowermentinriktat förändringsarbete måste hänsyn tas 

till att, för att få en individ att förändras måste individen själv bli aktiv med nya idéer. 

En individ som inte vill förändras går heller oftast inte att förändra. Hänsyn måste 

även tas till att förändringar ofta sker långsamt och allt förändringsarbete måste börja 

med en respekt för individens kunskaper och erfarenheter (Moula, 2009, s49). Vidare 

fortsätter Moula (2009) beskriva att förändringsarbetet handlar om en integrering av 

det som människan redan vet, med det hon får till sig. Förändringen sker i en social 

miljö, av människans egen vilja, men tillsammans med andra. Finns inte den egna 

viljan hos människan är det svårt att få en individ att lära sig något nytt (Moula, 2009, 

s.242). Det är i kommunikation med andra som människan skapar verkligheter, och 

även om kommunikation kan skapa problem, så kan den också förbättra och förändra 

situationer. Varje människa anses vara viktigast i sitt eget liv och därför måste allt 

förändringsarbete sätta personen som vill förändra en situation i fokus. Det är av vikt 

att hålla i minnet att varje individ är expert på sin egen livssituation, men att en dialog 

och ett samarbete med andra är väsentligt för alla människors hälsa och välbefinnande 

(Moula, 2009, s.40-41). 
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Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky sägs ha grundat teorin känsla av sammanhang (Kasam). Den utgår 

från ett salutogent synsätt som handlar om att utgå från de faktorer som främjar en 

rörelse mot det som är friskt och poängen är att det är flera faktorer. Det salutogena 

synsättet lämnar inga garantier för att det går att lösa alla problem i en människas liv, 

men det kan leda till en djupare förståelse och kunskap som är en förutsättning för att 

skapa riktningen mot det friska. Ett ytterligare argument för det salutogena synsättet 

menade Antonovsky är att man genom att förstå en individs historia kunde nå fram 

till en mer relevant diagnos. Det gäller att hitta de positiva aspekterna av det sociala 

systemet och hos individerna (Antonovsky, 2005, s.30-35). Den salutogena 

infallsvinkeln får oss att gå ifrån klassificeringen av människor som antingen friska 

eller sjuka, för att istället ta reda på vart i spektrumet frisk- sjuk de befinner sig. Den 

är intresserad av hela människan och dennes historia inklusive sjukdomen. Den frågar 

sig vilka faktorer som bidrar till att antingen hålla kvar positionen på spektrumet, eller 

skapar en rörelse mot den friska polen. 

 

De tre centrala begreppen i känsla av sammanhang 

Antonovsky beskriver tre centrala komponenter i Kasam, de kallar han för begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar på hur mycket man upplever att det 

som sker både inom en individ, men även utanför en individ, är greppbart. Det kan 

exempelvis handla om information som är strukturerad, sammanhängande och tydlig 

och inte slumpmässig, oväntad eller oförklarlig. En människa med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig att de händelser och skeenden den stöter på i framtiden är 

förutsägbara, eller åtminstone går att förklara och ordna (Antonovsky, 2005, s.43-44). 

Hult och Waad (2004) har undersökt ledarskap utifrån det salutogena synsättet, och 

inom en organisation innebär begriplighet att organisationen ska vara förutsägbar och 

att det ska finnas dokumenterade riktlinjer och mål, detta är grundläggande i all 

verksamhet. Med en förutsägbar organisation motverkas stress och det skapas 

trygghet för personalen. Vidare beskriver Hult och Waad (2004) att inom det 

salutogena ledarskapet även är viktigt att personalen får relevant och tydlig 

information om vad som sker på övergripande nivå inom organisationen. När 

ledningen tillsammans med medarbetarna diskuterar regelbundet olika erfarenheter, 

skapas en förståelse för vad arbetet går ut på och hur det bör utföras. Denna förståelse 

utvecklas i en social process där människor interagerar med varandra. Det krävs att 

ledarna ger de ramar inom vilken verksamheten ska fungera och som medarbetarna 

ska förhålla sig till, är tydliga och strukturerade (Hult & Waad, 2004). Den andra 

komponent som Antonovsky (2005) ser som central i Kasam är hanterbarhet. Den 

beskriver hur individer upplever att det finns resurser till deras förfogande, och som 

de kan ta hjälp av för att möta omgivningens krav. Att något står till dess förfogande 

kan vara resurser man själv kan kontrollera, eller resurser som kontrolleras av 

behöriga andra, exempelvis kollegor, chefer eller en partner, någon man litar på.  
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En hög känsla av hanterbarhet kommer att göra så att en individ inte kommer att tycka 

att livet behandlar en orättvist, eller kommer att känna sig som ett offer för 

omständigheterna (Antonovsky, 2005, s.45). I ett ledarskap menar Hult och Waad 

(2204) att hanterbarhet innebär att ledarna lyfter fram de resurser som medarbetarna 

har. Genom att göra detta stärks självkänslan, arbetsglädjen och motivationen. Det 

krävs att ledaren är trovärdig, men också att ledaren kan förmedla det som ska utföras 

i organisationen på ett trovärdigt sätt. Ledaren själv bör vara övertygad om att det är 

så här det ska arbetas inom organisationen (Hult & Waad, 2004). Den tredje centrala 

komponent som Antonovsky (2005) beskriver är meningsfullhet. Den handlar om 

vikten av att vara delaktig och medverkande i de processer som skapar dagliga 

erfarenheter, men även det som kallas för öde. Rent formellt syftar meningsfullhet till 

i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd och att en del 

av de utmaningar man som individ kan ställas inför upplevs värda ett engagemang. 

Antonovsky kallar även denna komponent ibland för motivationskomponenten 

(Antonovsky, 2005, s.45-46).  Motivation och syfte menar Hult och Waad (2004) hänger 

starkt ihop med de mål man vill uppnå i en organisation. Arbetarnas arbetsuppgifter 

måste ha tydliga syften som är kopplade till organisationens mål. Åtgärder som är 

relationsskapande i arbetsgruppen är avgörande för upplevelsen av meningsfullhet. 

För att arbeta med delaktighet kan man förhålla sig till begreppet empowerment där 

medarbetarna får möjlighet att påverka och styra sitt arbete. Som ledare ska man ge 

sina medarbetare ett självständigt ansvar och låta de utveckla de intressen de brinner 

för.  

 

Hur känslan av sammanhang utvecklas i arbetslivet. 

Antonovsky (2005) menar vidare att när det kommer till människors sysselsättning ger 

det inte nödvändigtvis någon inre tillfredsställelse, men det kan finnas en övertygelse 

om att sysselsättningen har en mening då det är så man försörjer sig själv och sin familj 

(Antonovsky, 2005, s.51). Flertalet av erfarenheterna i livet kan vara förutsägbara och 

balanserade utan att det är människan själv som valt dem. Det kan leda till att, om 

någon annan har bestämt och formulerat reglerna åt oss, och vi inte har något att säga 

till om, kan världen upplevas vara utan mening. Det är avgörande att individer kan 

acceptera de uppgifter de åläggs, och att de känner ett ansvar för genomförandet av 

dem. För att ett medbestämmande ska leda till känsla av meningsfullhet för individer, 

krävs att de är i en social värdesatt verksamhet (Antonovsky, 2005, s.152-153). Hult 

och Waad (2004) beskriver också vikten av att individer känner att de befinner sig i ett 

utvecklingsbefrämjande sammanhang, men också att det är viktigt att man har kul på 

sitt arbete och känner en yrkesstolthet (Hult &Waad, 2004). Frankenhaeuser (i 

(Antonovsky 2005) menar att glädje och stolthet i arbetet infinner sig när arbetaren har 

friheten att själv bestämma över sin situation. Finns det en glädje och stolthet över vad 

man gör så kommer det att finnas en positiv känsla runt arbetet oavsett om arbetaren 

frivilligt valt att göra det den gör, eller om den hamnat där av andra orsaker. Om 

arbetaren känner att denne har möjligheten att själv välja arbetsordningen, 
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arbetstakten och arbetsuppgifterna kommer arbetaren troligen uppleva sitt arbete som 

meningsfullt. Det som stärker känslan av hanterbarhet hos en arbetare är 

arbetsuppgifter som är anpassade efter arbetarens förmåga, och som ställer relevant 

material till förfogande likväl som sociala och organisatoriska resurser (Antonovsky, 

2005, s.151-155).  

De ovan presenterade teorierna har som utgångspunkt att fokusera på det som 

fungerar hos individer, och främja den rörelsen. De behandlar även vikten av 

delaktighet och ett beskrivande av vägen till ett självbestämmande. Inom sociala 

företag kan det befinna sig människor med erfarenhet av att ha ansetts förhindrad att 

fungera på ett tillfredsställande vis på den reguljära arbetsmarknaden. Med 

ovanstående teorier som grund kommer grundarnas och deltagarnas erfarenheter av 

sociala företag att analyseras. 
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METOD 
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen har genomförts samt studiens 

tillförlitlighet och giltighet. Hur urvalet har genomförts, vilka metoder och tekniker 

som har använts samt hur insamlandet av data har gått till. Uppsatsen är av kvalitativt 

slag med intervjuer som metod för att besvara syftet som är att undersöka ett 

arbetsintegrerat socialt företags betydelse sett ur ett grundarperspektiv, och ur ett 

deltagarperspektiv.  

Genomförandesteg 

Inför studien kontaktades en av arbetsledarna i det sociala företaget för att undersöka 

möjligheten att få genomföra den. Då responsen blev positiv samlades kunskap in runt 

ämnet för att vara så förberedd som möjligt och för att få en förståelse för vad sociala 

företag är. Det som lästes var kompendier från Tillväxtverket, information på 

hemsidan Sofisam och tidigare rapporter och uppsatser i ämnet. Ett besök på företaget 

bokades för en enklare observation av miljön de vistas i, det ansågs viktigt för att få en 

verklig bild av arbetsplatsen.  

Under besöket på arbetsplatsen genomfördes även ett pilotsamtal med en av 

arbetsledarna. Syftet med det samtalet var att ta reda på om det kunde vara av vikt att 

ha med ett grundarperspektiv i studien, eller om det skulle visa sig vara tillräckligt 

med intervjuer med enbart deltagare. Efter pilotsamtalet togs dock beslutet att det var 

viktigt att genomföra intervjuer med två av grundarna till företaget för att få en bild 

av hur de ser på företaget och dess betydelse. Det ansågs viktigt för att få möjlighet att 

undersöka om det skiljer sig mellan grundare och deltagare. Under samma besök 

gjordes en överenskommelse att den arbetsledare som pilotsamtalet genomfördes 

med, fick i uppdrag att tillfråga fyra stycken informanter. Anledningen till det var att 

hon ansågs ha vetskap om vilka som kunde hantera en intervjusituation, som kan 

upplevas som utsatt, och inte. Men även för att det till följd av den bestämda tidsramen 

för studien var viktigt att inte få intresseanmälningar från individer att delta som 

sedan avbokades. Det var inte relevant av vilket kön intervjupersonerna skulle vara. 

Ytterligare en anledning var att arbetsledaren hade möjlighet att undersöka när de 

schematekniskt kunde undvara informanterna för intervjutid. 

Enligt Trost (2005) så är urvalet i en kvalitativ studie på inget sätt representativt i en 

statistisk mening, och det bör därför inte finnas en strävan dit hän heller. Det viktigaste 

med studien är kvalitén (Trost, 2005, s.120-123). Efter besöket upprättades två 

intervjuguider, en för mina intervjuer med företagsgrundarna (bilaga 1), och en annan 

för intervjuerna med deltagarna (bilaga 2). Enligt Bryman (2002) kan de fungera som 

ett stöd för forskaren att hålla någon slags struktur för intervjun men som varken är 

beroende av ordningsföljden eller utesluter uppföljningsfrågor och följdfrågor 

(Bryman, 2002, s.304). Så snart informanter var framtagna skrevs ett presentationsbrev 

som delades ut personligen till dessa (bilaga 3), och tid för intervju bokades med var 

och en. Nedan följer en presentation av informanterna i studien. Samtliga namn är 

fingerade för att försvåra eventuell identifiering av dem. Av de sex informanterna är 
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det två företagsgrundare och fyra deltagare/anställda. Det kommer inte att framgå 

vilken eller vilka av de fyra som är anställd, utan samtliga kommer i studien att 

beskrivas som deltagare i det sociala företaget. Det är också av anledningen att det ska 

försvåra en identifiering.  

MÄRIT. Är en av de tre som startade det sociala företaget. Har jobbat inom vården i 

många år. 

LOTTA. Är den andra av informanterna som varit med och startat företaget. Har 

erfarenhet av en rad olika yrken inom olika yrkesområden. 

LINN. Hon har varit inom företaget i cirka ett och ett halvt år. Tidigare erfarenheter är 

lite av varje, bland annat vården.  

RUBEN. Vid intervjutillfället hade Ruben varit i företaget ett tag. Han har tidigare 

erfarenhet inom såväl industri som vård.  

RONNY. Han hade gått sjukskriven ett tag innan han började på företaget, där han nu 

varit rätt länge nu enligt egen utsago. Han har tidigare varit verksam på den reguljära 

arbetsmarknaden. 

SONJA. Hon har varit vid företaget i en lång tid. Har provat på flertalet 

arbetsprövningar, samt haft tidigare anställningar.  
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Etik 

Inför genomförandet av en kvalitativ intervju finns en rad etiska frågor att ta i 

beaktande och besvara. Intervjupersonerna fick därför information före intervjun 

utifrån det Kvale och Brinkmann (2009) kallar för ett etiskt protokoll. Informationen 

beskrev det som anses vara riktlinjer för forskaren. Dessa är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser samt rollen som forskare.  

Informerat samtycke innebär att beskriva syftet med studien för informanterna, hur den 

kommer att läggas upp, samt hur den ska presenteras. Informanterna blev upplysta 

om att de deltar frivilligt och kan när som helst välja att avbryta intervjun och avsäga 

sig deltagandet i studien. Konfidentialitet betyder att studien inte kommer att innehålla 

uppgifter som kan generera ett avslöjande om vem eller vilka den handlar om. 

Konsekvenser måste bedömas i studien. Det finns en etisk princip som innebär att man 

ska göra gott och att det ska finnas en så liten risk som möjligt att intervjupersonerna 

kan lida skada. Fördelarna med studien ska uppväga den risken. Rollen som forskare är 

avgörande för kunskapens kvalité. Det ställs därmed etiska krav på forskaren och 

dennes integritet, kunskap, erfarenhet och hederlighet då det är avgörande för den 

kunskap som skapas. Avsikten är att det resultat presenteras ska hålla hög 

vetenskaplig kvalité, vilket innebär att det som publiceras ska vara så korrekt som 

möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s.84-91). 

 

Genomförandet av intervjuerna 

Enligt (Trost, 2005) är det önskvärt att man genomför intervjuerna på en plats där det 

är relativt lugnt och ostört. Viktigt är också att intervjupersonen känner sig bekväm 

och trygg där intervjun sker (Trost, 2005, s.44). Valet av plats för intervjuerna föll på 

ett avskilt rum på arbetsplatsen, detta då det föreföll smidigast för de inblandade. 

Genom en kvalitativ intervju får man som forskare möjlighet att komma nära den 

beskrivna världen, och det är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till 

individernas upplevelse av sin värld. Uppgiften blev att uppmuntra 

intervjupersonerna att så precist de kunde, beskriva sina känslor och upplevelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.46). Detta genomfördes med hjälp av att kombinera 

allmänna frågor med mer djuplodande. Att vara nyfiken, öppen och lyhörd inför vad 

som sades, och att försöka genomföra intervjuerna förutsättningslöst med en kritisk 

medvetenhet om den egna förkunskapen om sociala företag var en utmaning, rätt 

vanlig för den kvalitativa intervjun. Det fanns en medvetenhet om att detta kunde 

komma att påverka den kunskap som produceras i intervjun, och att det med en annan 

forskare kunde ha producerats en helt annan kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009, s43-

48). Den form av intervju som användes var en halvstrukturerad och med det menas 

att intervjun inte var lika öppen som ett vardagligt samtal, men den var heller inte helt 

sluten med ett fastslaget frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009, s.39-43). 
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Det finns några kriterier för att kunna bedöma om en intervju är av hög eller mindre 

hög kvalité. En intervju med hög kvalité innehåller en mängd specifika, spontana och 

relevanta svar från intervjupersonen. Även långa svar på korta frågor och där 

intervjupersonen tar mer plats än intervjuaren anses vara utmärkande för en bra 

intervju. Vid en kvalitativ intervju ställs det höga krav på intervjuaren för att höja 

kvalitén på intervjun, det innebär att det ställs följdfrågor för att få djupgående svar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitén i studiens intervjuer är något varierande utifrån 

Kvale och Brinkmanns kriterier.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en Iphone och pågick mellan 30-45 minuter. På 

frågan om det kändes okej att bli inspelad var det ingen av informanterna som 

motsatte sig till det. Efter intervjuerna transkriberades dessa redan samma 

eftermiddag. Enligt Kvale och Brinkmann blir utskriften själva inledningen till en 

analytisk process (Kvale & Brinkmann, 2009, s.196). 

För att tolka materialet användes utvalda delar av det (Kvale & Brinkmann, 2009) 

beskriver som meningskoncentrering, som kan användas i kvalitativa studier. Först 

lästes samtliga intervjuutskrifter igenom för att få en helhetsbild av vad som sagts. Det 

efterföljdes av att centrala teman formulerades för uttalanden som informanterna 

gjort. De centrala teman som formulerades var, bara vanliga människor, växtplats, 

tillåtande förhållningssätt, delaktighet och informationsvägar. Därefter knöts dessa centrala 

teman ihop till deskriptiv utsaga. Valet föll på den här formen av analys för att man 

genom meningskoncentrering kan göra analyser av omfattande intervjuer, och finna 

huvudteman som sedan kan användas till tolkning och teoretiska analyser (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.221-223).  
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Reliabilitet och validitet 

RELIABILITET 

Att en undersökning ska vara möjlig att upprepa av en oberoende forskare vid en 

annan tidpunkt och få samma resultat kallas reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Att göra en kvalitativ studie med hög reliabilitet är svårt då en social kontext är i 

ständig förändring och aldrig konstant menar (Bryman, 2002). Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver att studiens reliabilitet även har att göra med hur vida intervjuaren har 

en inverkan på respondenternas svar genom exempelvis ledande frågor eller att 

intervjuaren omedvetet och oavsiktligt påverkar intervjupersonen (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s262-263). 

I denna studie har det i de intervjuer som gjorts använts öppna frågor för att så långt 

det är möjligt minska risken för att påverka intervjupersonen. En nackdel med öppna 

frågor är dock att det finns en risk att svaren blir olika beroende på vem som gör 

intervjun och när. Svaren kan även skilja sig åt vid upprepning av studien beroende 

på intervjupersonernas eller intervjuarens känslighet och humör.  

Det är svårt att säga hur hög reliabilitet denna studie har även om den kan sägas vara 

replikerbar. Det är dock omöjligt att svara på om svaren från intervjupersonerna hade 

blivit desamma med en annan intervjuare vid en annan tidpunkt.  

VALIDITET 

Att man har studerat det man har för avsikt att studera kallas för validitet. Validitet 

kännetecknas av hur skicklig intervjuaren är på att tolka den information som ges 

under intervjun, såväl som efter intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009, s264). 

Denna studie kan anses ha en hög validitet då det bedöms att det som var avsikten att 

undersöka har undersökts. Syftet och frågeställningarna har varit i fokus under hela 

arbetsprocessen. För att behålla fokus på det och för att inte undersöka något som inte 

är relevant för studien, har intervjuguiderna utformats i enighet med syftet och 

frågeställningarna. Tid lades på att förbereda intervjutillfällena och under intervjun 

upprepades om frågan till intervjupersonen om svaret är korrekt uppfattat eller om 

denne ville förtydliga något. Det gjordes för att minimera risken för feltolkning av 

svaren från intervjupersonerna. Målet har varit att vara neutral och transparent inför 

intervjusvaren men det finns en medvetenhet kring att intervjupersonernas svar kan 

ha påverkat eller påverkats av mig som intervjuare.  
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RESULTAT/ANALYS 
Nedan presenteras resultat och analys av intervjuerna utifrån de centrala teman som 

identifierades. Dessa centrala teman var, bara vanliga människor, växtplats, tillåtande 

förhållningssätt, delaktighet och informationsvägar.  

Bara vanliga människor 

Askheim m.fl (2007) menar att det centrala i empowerment är att se alla individer med 

en, om de får rätt förutsättningar, en kapacitet att ta makt över, samt ansvar för sitt 

eget liv. Det finns ett fokus på allas lika värde och rättigheter och för att synliggöra 

den respekten görs en förändring av maktstrukturen. Inom empowerment finns en 

strävan att makt ska användas på ett sätt som underlättar för människor att få tillgång 

till sin egen makt, utan att det nedvärderar någon. Makt i empowerment ska fungera 

så att det skapas möjligheter för människor (Askheim m.fl., 2007, s.82-88). Denna 

förändring av maktstrukturen är det som Märit uttrycker när hon säger:  

  

Vi tänkte att vi kunde göra skillnad för att vi var helt vanliga människor[…] Man är 

lite mer en i gänget, förstår du? Jag är ingen med en titel eller jag är inte här för att 

jag är högre än dig. (Märit)  

 

Det Märit säger kan även tolkas som att det inte finns någon inom företaget som 

anser sig stå över någon annan. Att samtliga som finns på företaget är jämlika. 

Vidare säger Märit:  

 

[…] vi är ju bara vanliga människor vi med[…] Det känns lite mindre farligt på något 

sätt, man behöver inte känna det som så hotfullt liksom, för att vi startade ju det här 

också bara utifrån att vi var helt, ja men helt ny och okunnig och vanlig liksom. 

(Märit)   

 

Att se på sig själva som vanliga människor kan tolkas som att relationerna inom det 

sociala företaget är horisontella, vilket (Askheim m.fl., 2007, s.71) menar att de ska vara 

i ett empowermentinriktat arbete. Det bör finnas ett avståndstagande från över och 

underordning, och alla individer bör ha ett lika värde och betydelse. Även Linn 

uttrycker samma sak fast med andra ord när hon säger:  

 

 […]man blir ju liksom som en familj på något vis och man hjälper ju varandra med 

det mesta […] Jag har fått det stöd jag behövt, och förståelsen framför allt. Förståelsen 

för att när jag säger att nej, det här klarar jag inte, så är det lugnt. (Linn) 
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Att känna det som om man är en del av en familj som hjälper varandra, vittnar om att 

det finns den grundtrygghet som Carlberg (2006) menar behövs hos individer för att 

empowerment ska kunna utvecklas. Att bemötas av den förståelse som 

intervjupersonen beskriver kan tolkas främjande för den känslan (Carlberg, 2006). 

Levander (2011) beskriver hur de sociala företagen anses strida för de socialt utslagna 

genom att skapa delaktighet och empowerment till marginaliserade grupper. När Linn 

säger att de är som en familj så kan det tolkas som att det sociala företag som studerats 

har lyckats skapa denna delaktighet. Även Sonja säger att: 

 

[…]man blir ju som en familj på något vis och man hjälper varandra med det mesta. 

(Sonja). 

 

Det blir lätt att empowerment ses som något som är till hjälp endast för 

marginaliserade och hjälplösa människor, men behovet av att ha kontroll över vad 

som sker med en själv är allmänt (Carlberg, 2006). De som befinner sig inom ett socialt 

företag kan vara människor som själva levt i ett utanförskap som en följd av en 

långtidssjukskrivning eller av en lång tid i arbetslöshet. Askheim m.fl (2007) beskriver 

hur de som har varit en del av detta utanförskap vanligen har en bättre förmåga att 

bemöta andra, då de har erfarenheten av känslan att inte höra till och känna sig 

ovälkommen. Det finns ingen indelning av människor i termer av vi/dem eller 

bättre/sämre (Askheim m.fl., 2007, s82-85). Det är vad Linn bekräftar med citatet 

nedan: 

 

Ja, absolut! På ett sånt här ställe är det ju många som har bekymmer på något sätt. Det 

måste man få ha, man måste få bli accepterad. Det är inget problem, här respekteras 

alla. Det är uttalat från början, redan när man är hit och tittar får man veta att det 

finns olika anledningar till att folk är här. Det är en öppenhet om det. (Linn)  

 

Samtliga inom det sociala företaget befinner sig på samma plattform trots olikheter i 

problematiken. Man tar tillvara på de olikheter som finns i människors bakgrund och 

erfarenheter. det är i linje med det Askheim menar ska ske inom ett 

empowermentperspektiv (Askheim m.fl., 2007, s.82-85). 

Vidare kan det tolkas som det Linn säger, att det finns en närvaro av både acceptans 

och respekt inom det sociala företaget, vilket kan sättas samman med allas lika värde 

och rättigheter. Att deltagarna får vetskap om att de som befinner sig i företaget är 

där av olika anledningar redan vid första besöket, kan ses som en dialog viktig för 

välbefinnandet som enligt Moula (2009) är relevant för individers hälsa (Moula, 2009, 

s.41). 
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Och samtidigt får man ju inte glömma bort att det är deras egen resa dit som är, dom 

har ju liksom ändå gjort resan själv på nått sätt och törs man inte ta det där klivet, ja 

då är det så. (Märit) 

 

Ovanstående citat kan sättas in i den slutsats som Hedin m.fl. (2006) fann och som 

innebär att empowerment är en process där det skapas möjligheter för individer att 

växa. Vidare kan det Macsinga m.fl. (2014) fann i sin studie, att chefen bör främja 

känslan av empowerment, också relateras. Man är medveten inom det sociala företaget 

att flertalet av deltagarna har gjort ”resor”, och man tar hänsyn till det samt har 

förståelsen. Det tolkas som ett främjande av empowerment och i en miljö där det är 

tillåtet att inte våga ta klivet om Märit uttryckte det, kan individer få möjlighet att växa 

i sin egen takt. 

 

Växtplats 

Empowerment handlar om förmågan att våga och att kunna ha möjligheten att 

påverka sin vardag. Att stå till den reguljära arbetsmarknadens förfogande med dess 

krav kan anses vara ouppnåligt om man har en rädsla för att inte kunna möta upp 

dessa krav. Individen själv är den som är expert på sitt kunnande menar Carlberg 

(2006) och rent generellt så har de ekonomiska och socialt utsatta grupperna redan en 

vetskap om att de befinner sig i underläge inför systemet. 

 

Jag har kommit igång liksom, annat än om jag börjat jobba vanligt direkt, det hade 

nog inte gått lika bra. Det är ju ingen press på en här på samma vis eller vad man ska 

säga. Det är inte samma typ av krav här och med det menar jag inte att jag får sitta på 

arslet hela dagarna, utan att de är mer förstående här. (Ronny)  

 

I ovanstående citat nämns att det finns en annan förståelse i företaget och att det inte 

är samma press på deltagarna. Det kan sättas i samband med att det Carlberg menar 

med att individen själv är experten på sitt kunnande och att det mycket väl kan finnas 

en känsla av att vara i underläge om individer blir tvungen att börja jobba ”vanligt” 

direkt.  Det kan också tolkas utifrån Askheim m.fl., (2007) som säger att 

empowermentsperspektivets grundsyn på människan är att denne, om man bara 

skapar rätt förutsättningar, både vill och vet sitt eget bästa (Askheim m.fl., 2007, s.19). 
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 […]delaktigheten är ju viktig naturligtvis, deras delaktighet, det är ju det som det 

går ut på[…] Det är ju inte vi som grundade det här som ska ta alla beslut som till 

exempel om vilka jobb vi ska ta på oss, utan det måste de anställda och deltagarna få 

vara med och göra själv, utifrån vilken kapacitet de har, kunskapen. (Märit) 

 

Märit beskriver att de ser det som önskvärt med en dialog mellan arbetsledarna och 

deltagarna om vilka arbeten de ska tacka ja till och inte. Det kan i citatet tolkas som att 

deltagarna är de som vet vad de klarar av och att ledningen försöker skapa de 

förutsättningar som behövs. Att låta deltagarna få vara med och besluta om det, kan 

ses som att det finns den respekt som Moula (2009) säger är en slags grund för det 

empowermentinriktade förändringsarbetet inom företaget. Det vittnar också om en 

hänsyn för att förändringar sker långsamt och att allt förändringsarbete börjar med 

respekt för individers kunskaper och erfarenheter (Moula, 2009, s.49). Klamas (2010) 

beskriver hur individer som ses som betydelsefulla resurser trots sina olika svårigheter 

är en viktig del för att ett förändringsarbete kan starta. I Märits uttalande är det 

deltagarna som får avgöra vilka jobb de ska ta på sig utifrån deras kapaciteter, och det 

kan tolkas som att deltagarna ses som betydande resurser och därmed också att det 

sociala företaget har en viktig utgångspunkt för förändring hos sina deltagare. Enligt 

Märit är en av idéerna med det sociala företaget att deltagarna ska få möjlighet att 

prova på det de vill: 

 

[…]Det där, att jag har alltid i hela mitt liv drömt om[…]att folk ska få prova på saker. 

Men sen är det ju en sak att kläcka en idé och en annan att genomföra den fullt ut när 

man har skaffat de material som behövs.[…]I det ligger en stor utmaning på något 

sätt för oss att försöka få dem att ta klivet. (Märit). 

 

Enligt Moula (2009) måste det i ett empowermentinriktat förändringsarbete tas hänsyn 

till att för att få en individ att förändras måste individen själv bli aktiv med nya idéer. 

Och det beskriver Linn nedan att det sociala företaget uppmuntar: 

 

[…] både cheferna och alla andra, dom tycker ju att man ska prova på. Och är det inte 

något för mig så är det ingen som säger något om det, utan man har provat och man 

har känt efter. (Linn) 

 

 I ett empowermentinriktat förändringsarbete sker dessa förändringar ofta långsamt 

och allt förändringsarbete måste börja med en respekt för individens kunskaper och 

erfarenheter (Moula, 2009, s.49). Linns uttalande om att det inte är någon som säger 

något, om det är någon arbetsuppgift som inte passar en individ, vittnar inte bara om 
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en medvetenhet om att förändringar i empowerment tar tid, utan även om en respekt 

för att det måste få vara så. Denna respekt, beskriver Sonja så här: 

Jag har fått det stöd jag behövt, och förståelsen framför allt. Förståelsen att, när jag 

säger att nej, det här klarar jag inte av, då är det lugnt. Det är inga konstigheter att 

säga nej […]nu blir det inte så ofta för jag tycker att dom har fått till det jag klarar av 

(Sonja) 

 

Moula (2009) menar att varje människa anses vara viktigast i sitt eget liv och därför 

måste allt förändringsarbete sätta personen som vill förändra en situation i fokus. Det 

är av vikt att hålla i minnet att varje individ är expert på sin egen livssituation, men att 

en dialog och ett samarbete med andra är väsentligt för alla människors hälsa och 

välbefinnande (Moula, 2009, s.40-41).  Vidare skriver Moula (2009) att det är i 

kommunikation med andra som människan skapar verkligheter, och att förändringar 

sker i en social miljö, av människans egen vilja (Moula, 2009, s.242). Askheim m.fl., 

(2007) skriver att basen för att en empowermentprocess ska starta är ett arbete där man 

låter människor få göra praktiskt meningsfulla och utvecklande saker. Samma åsikt 

delar (Edling, 2014) som beskriver hur människor i flera år innan de sociala företagen 

växte fram, blev sysselsatta i aktiviteter utan meningsfullt innehåll och utan möjlighet 

att kunna växa. Han menade vidare att samhället inte tog vara på samtliga individers 

potential, men att det nu, i och med de sociala företagens framväxt, finns möjlighet för 

dessa individer att utvecklas mot den reguljära arbetsmarknaden och få känna 

delaktighet. Detta beskriver Sonja på nedanstående vis om det sociala företagets 

betydelse för henne: 

 

Det har en stor betydelse, utan det har nog jag varit heltidspensionär, för jag tror inte 

att det hade gått att hitta något bättre alternativ. (Sonja) 

 

Att Sonja ser det som att det inte hade gått att hitta något bättre alternativ, kan tolkas 

som att hennes potential och kunnande hade gått samhället förlorad om inte hon fått 

möjlighet att vara inom ett socialt företag. Det kan också förstås utifrån Collins (2015), 

som i sin artikel drar slutsatsen att det är viktigt att känna hoppfullhet då det inger en 

tro och tillit inför framtiden. Sonjas beskrivning att det inte hade gått att hitta något 

annat kan tolkas som att det sociala företaget var hennes sista hopp. Empowerment 

handlar om att få igång processer som förstärker människors självbild, ger större 

självförtroende, ge de fler kunskaper och färdigheter (Askheim m.fl., 2007, s19-20). 

Och Carlberg (2006) menar också att empowermentprocesser inte följer några redan 

givna modeller, utan är individuella och tar sig skilda uttryck när de påbörjas. Att det 

är individuellt beskriver Lotta nedan: 
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Många behöver känna trygghet och hos vissa personer behöver det få växa fram. Man 

måste ta det försiktigt, man måste tänka att det är utifrån varje individ. (Lotta) 

 

Genom att ha insikten i att det är individuellt så kan man tolka det som att det är en 

tillåtande miljö, och människor som befinner sig i den miljön, kan tänkas känna en 

trygghet i det (Carlberg, 2006). 

   

Det är det här (tar sig vid hjärtat), man ska ha hjärta och det tror jag vi är bra på här. 

Det känns så i alla fall. (Lotta) 

 

Att Lotta tar sig vid hjärtat kan tolkas som att hon anser att de har hjärtat på ”rätta 

stället”, och enligt Carlberg (2006) är empowerment en process som innefattar både 

det psykiska och det fysiska och som stärker självkänslan etappvis. För att lättare 

kunna ta till sig empowerment är det en fördel om dessa processer får samverka 

naturligt, och att det kan ske i en organisation där det finns en fungerande struktur 

som är anpassade till individers specifika behov. Genom att företaget har insikten om 

att individer behöver olika lång tid för att prova på arbetsuppgifterna så är de 

medvetna om dessa processers existens. När det gäller arbetsuppgifterna så beskriver 

Linn det så här: 

 

[…] på så vis att jag får prova på det jag vill[…] Så att det breddar, och har jag 

dessutom gjort det ett tag så är det ju ändå en form av merit. Jag kan visa att jag 

faktiskt gjort det och jag kan visa att jag klarar av det […] Just det där, att det är okej 

att säga att det inte var något för mig, gör det enklare att våga prova saker. (Linn) 

 

Linn har provat på olika arbetsuppgifter, och det ser hon som en merit och som ett 

slags bevis för att faktiskt ha klarat av det. Det kan tolkas som att de praktiska 

uppgifterna stärkt Lotta, och stämmer väl in i Carlbergs teori om att det är lättare att 

ta till sig empowerment om dessa processer samverkar. Även det Ruben säger kan 

bekräfta att de praktiska uppgifterna fungerar på ett stärkande vis: 

 

Det blir ju liksom roligt om kunden är nöjd, då blir det ju ett litet lyft att man klarade 

av det ändå. (Ruben) 

 

Empowerment är mentala processer som ofta sätter igång genom en praktisk 

verksamhet. Det kan ge individer så kallade aha- upplevelser om sitt kunnande och 

hur de fungerar i olika situationer. Dessa processer som empowerment sätter igång 
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stärker etappvis den enskildes självkänsla, samt ökar möjligheterna för denne att ta 

kontroll över de händelser och beslut som måste tas i livet. Med det följer även att 

behöva ta ansvar över sin livssituation. (Carlberg, 2006) Och på frågan om det är 

mycket ansvar, blir svaret från Linn följande: 

 

[…] till viss del är det mycket eget ansvar, men jag upplever det inte som mer än vad 

jag borde ha, det tycker jag inte.[…] Sen är det ju olika också beroende på varför man 

har kommit hit. (Linn) 

 

I den process som empowerment enligt (Carlberg, 2006) är, följer möjligheten att ta 

ansvar över sin egen livssituation då individen aktivt provar sig fram på nya vägar. 

Linns svar på frågan om det är mycket eget ansvar, blev att det är det till en viss del, 

men att det inte är mer än hon anser sig borde ha. Dock är det lite olika beroende på 

varför man har kommit till företaget, men att det finns en respekt runt det, menar Linn. 

Utifrån de processer som beskrivits ovan, kan tolkningen göras att de som vid 

intervjutillfället inte behövde ta så mycket ansvar, inte kommit så långt i processen än. 

Eller så kan det förstås genom att tolka Märits uttalande nedan: 

 

[...] De här är ju van att inte ta på sig, jag kan inte, jag klarar inte, jag vill inte, det går 

inte. Så det är klart att vi måste tänja på gränserna och pusha och knuffa, och går det 

ändå inte, så är det så. (Märit) 

 

Carlberg (2006) beskriver hur människor aktivt måste prova sig fram till nya vägar 

samtidigt som den förstår att den har ett eget ansvar för sitt liv och mående. För att 

kunna jobba empowermentinriktat krävs att det finns tid och en grundtrygghet hos 

individen. I Märits beskrivning ovan, att de ibland får försöka på olika sätt att 

uppmuntra deltagarna till att våga sig på att prova andra vägar, men att går det inte 

så är det så. Det kan tolkas som att de inom det sociala företaget finns en 

grundtrygghet bland deltagarna som gör att de vågar säga nej trots påstötningar. 

Denna grundtrygghet kan även förstås utifrån den studie som Pallant F och Lae (2002) 

genomfört och som visar på att personer med en hög känsla av sammanhang har 

lättare att stå emot stress än de med en låg känsla av sammanhang. Att våga stå emot 

chefen kan också ses som att stå emot en slags stress, vilket deltagarna i det sociala 

företaget verkar kunna. Det kan också härledas till Carlberg (2006) som menar att 

empowerment hänger ihop med individers avsaknad av eller tillgång till självkänsla. 

Att använda sig av uttryck som ”jag kan inte”, kan tänkas vara enklaste utvägen för 

att slippa att försöka överhuvudtaget, som kan tolkas som att det finns en brist på 

självkänsla hos en individ, att den inte har tron på sig själv och sitt eget kunnande.  Det 

är även inom målgruppen vanligt att det finns en inlärd känsla av maktlöshet och 
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hopplöshet, att arbeta empowermentinriktat går ut på att uppmuntra människor att 

göra saker själva, och inte se sig som maktlösa. De är kapabla att ta egna beslut om sin 

situation. Askheim m.fl., 2007, s82-85). 

 

 

Tillåtande förhållningssätt  

Antonovskys salutogena synsätt innebär att man frångår klassificeringen av en 

människa som antingen frisk eller sjuk och att det i stället finns ett intresse för hela 

människan och dennes historia. Det salutogena synsättet handlar om att man ska utgå 

från de faktorer som främjar rörelsen mot de som är friskt, där det gäller att hitta de 

positiva aspekterna hos individerna. Nedan uttalar sig Märit så här: 

 

[…]vi skulle bara hjälpa folk att se vad de behöver.[…] utifrån egna erfarenheter efter 

att ha jobbat med människor i många år, och genom ett intresse för folk, ett genuint 

intresse, så tänkte vi, att det kan vi. (Märit) 

 

Det kan tolkas som att det i företaget finns ett salutogent synsätt och att man har ett 

intresse för hela människan. Det utrycks även att avsikten var att ”bara” hjälpa folk, 

som kan ses som att man är av åsikten att alla kan hjälpas, det gäller bara att hitta de 

positiva aspekterna som Antonovsky säger. Tolkningen kan även göras som att det 

inom det sociala företaget fokuseras på friskfaktorer istället för riskfaktorer.  

 

En del säger till exempel, jag tycker om att sy, så då skaffar vi grejor till det men när 

det är gjort blir det inget mer. Till slut fattade man att det är nåt som inte stämmer, 

men det tog ett bra tag innan vi var där. Har varit mycket att man ska köpa och skaffa 

och handla hem olika saker, men sen blir det inget gjort. Det är ett vanligt mönster 

tycker jag. (Lotta) 

 

Ovan berättar Lotta att det finns ett mönster i att många vill så mycket, men när 

möjligheten finns så faller det. Antonovsky (2005) beskriver hur det salutogena 

synsättet inte lämnar några garantier för att det går att lösa alla problem i en människas 

liv, men att det kan leda till en djupare förståelse och kunskap som är en förutsättning 

för att skapa riktningen mot det friska (Antonovsky, 2005, s.30-35). Ett steg för att 

skapa denna riktning kan sägas vara att ledningen tillsammans med deltagaren 

försöker hitta de arbetsuppgifter som passar denne bäst. Det är också något som anses 

stärka känslan av hanterbarhet hos en arbetare, när arbetsuppgifterna är anpassade 

efter arbetarens förmåga, och det finns relevant material till förfogande. Det handlar 

om att hitta något som individen upplever som meningsfullt och det enligt (Edling, 
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2014) har varit något av ett problem i tidigare verksamheter, men att det är det som är 

skillnaden med de sociala företagen. Men det kan även härledas till det svar nedan 

som intervjupersonen gav på frågan om de ansåg sig ha tillräcklig kompetens:  

 

Vi tänkte så här vi, vi hade ju alla vårt och vi hade en bred erfarenhet bakåt och den är 

viktig här den där man jobbar med människor. Det är viktigare tycker vi än att man 

sitter här och är utbildad revisor.(Lotta) 

 

 

Delaktighet 

Antonovskys (2005) begrepp begriplighet innebär att individer kan förvänta sig att det 

de kommer bli utsatta för är förutsägbart och att det inte förekommer några 

överraskningsmoment.  Det kan exempelvis handla om information som är 

strukturerad, och tydlig och inte slumpmässig eller oväntad (Antonovsky, 2005, s.44). 

På frågan om Ruben trivs i det sociala företaget blev svaret: 

 

Jag trivs, visst gör jag det. Men det blir rörigt ibland och jag vill gärna veta i förväg 

vad jag ska göra, för att kunna förbereda mig (Ruben) 

 

Ovanstående citat går inte i linje med Antonovskys begrepp begriplighet. Att Ruben 

uttrycker att han gärna vill veta i förväg, kan tolkas som att det han kan förvänta sig 

inte är förutsägbart, och att det kan förstås som en brist och ett utvecklingsområde för 

företaget. Det kan även sättas i det sammanhang Frankenhaeuser (i Antonovsky 2005) 

beskriver som att glädje och stolthet i arbetet är när arbetaren har friheten att själv 

bestämma över sin situation. Om arbetaren känner att denne har möjligheten att själv 

välja arbetsuppgifterna kommer arbetaren troligen uppleva sitt arbete som 

meningsfullt (Antonovsky, 2005, s.152). Att det var det som var tanken med det sociala 

företaget kan man tolka utifrån det Lotta beskriver när hon säger: 

 

Deltagarna skulle få komma in, känna sig behövd och delaktig (Lotta) 

 

Citatet ovan kan sättas in i begreppet meningsfullhet som Antonovsky menar innebär, 

att när individer känner sig behövd och upplever att de har en positiv betydelse, får 

deras liv en känslomässig innebörd. Meningsfullhet handlar även om vikten av att 

vara delaktig och medverkande i de processer som skapar dagliga erfarenheter 

(Antonovsky, 2005, s.45). Vidare säger Lotta: 
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Samhörighet, att man kan känna när man kommer att man behövs. Att få känna att 

man finns och är.(Lotta) 

 

Att få möjligheten att komma på en arbetsplats och få känna att man finns och är, bör 

i allra högsta grad leda till en känsla av att man som individ har en positiv betydelse 

och därför stärker meningsfullheten hos individen. Antonovskys begrepp 

hanterbarhet innebär att individer upplever att det finns resurser till dennes 

förfogande som gör att den kan möta omgivningens krav. 

 

[…] Just det där, att det är okej att säga att det inte var något för mig, gör det enklare 

att våga prova saker (Linn) 

 

Att vara trygg i att det är okej att säga sin åsikt om arbetsuppgifter man har provat 

men inte tyckt om, kan stärka känslan av hanterbarhet hos en arbetare (Antonovsky, 

2005, s.45). När arbetsuppgifter är anpassade efter arbetarens förmåga kan det stärka 

känslan av hanterbarhet hos dem, och som en effekt av det, få en yrkesstolthet hos de 

som befinner sig i företaget. Vidare kan även Klamas (2010) studie om det 

mobiliserade stödet relateras till ovanstående. På så sätt att hon menar att det 

mobiliserade stödet har till uppgift att utveckla individens egna förmågor, och för att 

göra detta finns en tro på individen samt tro på att en förändring är möjlig (Klamas, 

2010).  Att ha en tillåtande miljö gör att individer får möjligheten att växa i sin egen 

takt. 

 

Informationsvägar 

Inom det salutogena ledarskapet menar Hult och Waad (2004) att begreppet 

begriplighet inom en organisation står för att den är förutsägbar och är det som är 

grundläggande i en verksamhet. Det krävs att ledarna ger de ramar inom vilken 

verksamheten ska fungera och medarbetarna ska förhålla sig till är tydliga och 

strukturerade. Denna förutsägbarhet minskar stressen och ökar tryggheten hos 

personalen i organisationen. Det är även viktigt att personalen får relevant information 

på ett tydligt vis. På frågan om hur information går från arbetsledarna till deltagarna 

svarade Linn så här: 

 

Ofta så kommer det på ett möte. Sen sätter de upp ett protokoll. Sen får man ju ta eget 

ansvar att titta på dom också (Linn) 
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Här nämner Linn det egna ansvaret och av hennes hela svar att döma så upplever inte 

hon det som något konstigt. På samma fråga svarade Ruben: 

 

 Det blir väl på något möte antar jag (Ruben) 

 

Utifrån hans svar, ”antar jag”, kan det tolkas som att han inte är helt säker på hur 

informationen går. Och vidare svarar Sonja: 

 

Oftast sker det på ett möte, men även genom protokoll som sätts upp. De har man ett 

eget ansvar att läsa[…]ibland kan det bli missar i denna information, ja, inte att det 

medvetet undanhålls, utan att det faller bort. (Sonja) 

 

Det svar Linn gav på frågan om hur information gick från ledningen till deltagarna, 

var att det sker genom ett möte och genom protokoll som sätts upp. Dessa protokoll 

har deltagarna ett eget ansvar att läsa. Vidare svarade Sonja att det ibland kan bli 

missar i denna information, inte att det medvetet undanhålls, utan att det mer bara 

faller bort. Fast å andra sidan får hon veta om hon bara frågar, även om det ibland kan 

tyckas från ledningen att man redan har sagt det på ett möte. Ruben fortsatte sitt svar 

med: 

 

[…]att det blir onödig stress för mig på något vis, och att jag skulle må bättre och det 

skulle kännas lugnare att veta mer i förväg. (Ruben) 

 

Utifrån dessa svar tolkas det som att detta är något av ett utvecklingsområde för 

företaget. det är inte helt klart hur information går från arbetsledarna till deltagarna, 

och det är heller inte helt tydliga direktiv. Det kan leda till att deltagarna inte känner 

sig lugna och trygga, med stress som följd, så som Hult och Waad (2004) beskriver. 
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SLUTDISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse ett socialt företag har, sett ur 

både ett grundarperspektiv och ur ett deltagarperspektiv. Det frågor som skulle 

besvaras var, vilka erfarenheter har deltagarna fått i det sociala företaget, vilken 

betydelse har det haft att fått ingå, och hur delaktiga de ansåg sig vara. Den andra 

frågan ställdes utifrån grundarperspektivet, där det var avsikten med att starta det 

sociala företaget, och hur man ser på sitt ledarskap som undersöktes.  

Det visade sig att den betydelse det sociala företaget har haft för deltagarna är 

mestadels positiv. En deltagare menade att om inte det funnits detta sociala företag så 

hade hon varit heltids sjukpensionär idag. De har fått erfarenhet av olika 

arbetsuppgifter som en följd av både möjligheten att få prova, och även till följd av att 

från arbetsledare blivit uppmuntrade till det. De upplever att det finns en förståelse 

inom företaget, uppifrån och ner, på så vis att ingen upplever det som något tvång att 

göra något man inte vill eller kan. En av de intervjuade upplevde det något 

ostrukturerat och såg det som önskvärt med lite bättre planering och framförhållning.  

Vidare framkom att avsikten med att starta företaget, och den betydelse det skulle ha, 

var att människor skulle få komma in i en social gemenskap och känna sig delaktiga. 

De skulle få möjlighet att få prova på saker som deltagarna haft en dröm att få göra. 

Som arbetsledare ser man sig själv som en i gänget, som en helt vanlig människa, och 

inom företaget finns det ingen hierarki. Man har som företagsgrundare en förståelse 

för att de individer som kommer till företaget ofta har en lång resa bakom sig. Det 

utvecklingsområde som har upptäckts i studien är att vara mer tydlig med 

information, samt mer struktur sågs som önskvärt.  

I inledningen stod att läsa att det i Sverige år 2012, var ungefär en halv miljon 

människor som var sysselsatta i de sociala företagen. Jag anar att den siffran är högre 

idag, 2015. Att företagen fyller en funktion står vad jag vet, än så länge oemotsagt. Det 

handlar inte enbart om att de fungerar som växtplats för åtskilliga människor, utan det 

fyller också ett syfte sett ur ett samhällsperspektiv. De människor som till följd av att 

Samhall blev vinstdrivande plötsligt inte hade någonstans att ta vägen, kan nu få 

möjligheten att känna en samhörighet, men också en värdighet i att vara behövd, att 

ha en betydelse.  Att få vara inom ett socialt företag har gett flertalet av de intervjuade 

i denna studie, inte bara möjligheten att få känna sig behövd, utan även att få prova 

på olika arbetsuppgifter som ger ytterligare kunskap och meriter inför framtida 

eventuella arbeten. Det har stärkt dem, och fått dem att växa i känslan att de faktiskt 

kan någonting.  

  



35 
 

Avslutande reflektioner 

Pär Johansson nämnde i sin föreläsning begreppet ”skitjobb”, med innebörden att det 

är den typ av jobb som kanske ses som monotona, tråkiga och inte särskilt utvecklande 

för individer. Han menade dock att denna typ av arbete skulle komma många till godo, 

och att det faktiskt finns de som tycker att dessa jobb är roliga. Jag instämmer helt med 

honom där. Den modernisering som har skett, och hela tiden sker i samhället passar 

inte alla. Det handlar om att vi måste skapa jobb utifrån varje individs egna 

förutsättningar. När Samhall blev vinstdrivande fanns det de som menade att den typ 

av jobb de utför har gått från en produktion av varor, till en produktion av tjänster, 

och som en följd av det har kraven för att få en anställning höjts. Människor som inte 

platsade hamnade i ett utanförskap. Varför blev det viktigt att Samhall skulle gå med 

vinst? Vad var det som gjorde att staten inte längre var beredd att ta ansvar för de 

medborgare som av någon anledning inte kunde stå till den reguljära 

arbetsmarknadens förfogande? Nu ser vi istället att privatpersoner väljer att ta 

ekonomiska risker för att starta sociala företag. Människor som ofta själva har haft 

något förhinder. Varför väljer de att ta denna risk? Kanske är det precis det, att de 

själva har erfarenhet av att tidigare befunnit sig i ett utanförskap som är anledningen 

till varför man vill göra skillnad. Och kanske är det därför det har blivit ett sådant 

otroligt starkt och positivt gensvar också? Att de till följd av sin egen resa vet hur de 

själva hade önskat att bli bemötta, att det blir naturligt att behandla andra som de hade 

velat bli behandlad. Enligt Sofisam (2015) drivs de sociala företagen av människor som 

oftast har ett starkt engagemang för individer och där eventuella vinster återinvesteras 

i företagen. Men kommer det alltid att vara så? Om man lyssnar på hur människor mår 

i vårt samhälle så kommer inte andelen som är i behov av en plats i ett socialt företag 

att minska. Betyder det att det kommer att finnas sociala företag in absurdum till slut? 

Eller kommer de befintliga så småningom att formligen svämma över av deltagare?  

Och kan det vara så, att vi kommer till en punkt i framtiden, då någon ser och förstår 

att denna typ av företag på grund av det stora samhällsbehovet, skulle kunna generera 

stora vinster och därmed ändrar själva företagsformen för socialt företagande? Och 

som får till följd att vi återkommer till där vi var före de sociala företagens intåg? Det 

blir någon slags cykel?  

Förslag till fortsatt forskning. 

Sociala företag är i sammanhanget ett relativt nytt sätt att bedriva verksamhet, och det 

är svårt att kunna göra en riktig utvärdering av vad de har gjort för människor i en 

förlängning. Det kommer alldeles säkert komma forskning på det inom bara några år. 

En i mitt tycke spännande framtida forskning vore att undersöka hur många av de 

som nu befinner sig inom ett socialt företag som faktiskt har gått från denna växtplats, 

till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Men även att undersöka hur många 

som blir kvar inom företaget. Det kommer alltid finnas människor som är i behov av 

särskilda stöd för att kunna fungera på exempelvis en arbetsplats. I går befann de sig 

på samhall, idag inom ett socialt företag, i morgon- ja, vem vet? 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 1   Företagaren 

FÖRE 

 Berätta om dig själv, bakgrund, utbildning, tidigare arbetsplatser etc. 
 

 Hur föddes idén om att starta ett socialt företag? 
 

 varför? 

 Såg du/ni någon brist i samhället? 
- vilken? 
- hur upptäcktes den? 
 

 På vilket sätt tänkte ni att ni kunde göra skillnad?   
 

 Vad såg ni för behov? 

 Vad trodde ni att ni skulle få för slags deltagare? 

 Vad skulle ni kunna erbjuda dessa? 

 Ansåg ni er ha tillräckligt med kompetens för det? 
Utveckla 

 Vilket mål hade ni med ert sociala företag när ni startade upp? 

 Vilken funktion tänkte ni er att ert sociala företag skulle ha för deltagarna? 

EFTER 

 Hur ser du på ert företag idag? 
- blev det som ni tänkt? 
- om inte, hur skiljer det sig, utveckla 

 Är behovet det som ni trodde er se? 

              - Om inte, hur skiljer det sig åt? Utveckla  

 Fyller ni den funktion ni trodde? 

              - Utveckla  

 Stämmer bilden av den faktiska deltagaren med den ni förväntade er få? 

 Ser ni någon brist i er egen kompetens? 

                - Utveckla 

 Har målet förändrats eller är det detsamma? 

               - Utveckla  

GRUPPEN 

 Hur fattas besluten på arbetsplatsen? 

 Hur delaktig är gruppen i besluten? 

 Berätta om hur information om förändringar fungerar mellan er/anställda 

 Vad kännetecknar en trivsam arbetsplats enligt dig? Vilken betydelse anser du att bra 
relationer, trivsel, välmående och delaktighet har på er arbetsplats? 
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Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE 2    Deltagaren 

 

 Berätta om dig själv, bakgrund 
 Hur hamnade du på det här sociala företaget? 

- trivs du? 

 Hur ser du på företaget? 

 Hur ser du på din egen roll i företaget? 

 Vilken betydelse har företaget haft för dig? 

 Hur leder arbetet här i sociala företaget dig framåt? 

 Anser du dig ha utvecklats här? 
- utveckla 

 Vilka utvecklingsområden ser du för själva företaget? 
- vad kan de förändra/förbättra? 

 Vilket stöd vill du ha? 

 Får du det stöd du anser dig behöva? 
- berätta 

 Vilken kompetens ser du hos cheferna? 

 Saknar du någon kunskap hos dem? 

GRUPPEN 

 Vad kännetecknar en trivsam arbetsplats enligt dig? 

 Hur viktigt är det för dig att må bra och trivas på jobbet? 
- berätta 

 Vilken betydelse anser du att bra relationer, trivsel, välmående och delaktighet på en 
arbetsplats har för dig? 

 Hur fattas besluten på arbetsplatsen? 

 Hur delaktig kan du vara i besluten? 

 Upplever du dig delaktig på arbetet i stort? 
- om ja, hur upplever du att du får vara delaktig? 
 
- om nej, hur påverkar det ditt mående? 
 
 

 Berätta om hur information om förändringar sker mellan dig/chef 
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Student, Mittuniversitetet 
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VT 2015 

Hej! 

Jag heter Therese och läser Samhällsvetarprogrammet på Mittuniversitetet. Jag kommer att 

avsluta min utbildning nu under våren 2015 och kommer att göra det med att skriva en 

uppsats i Sociologi. Jag skulle behöva Er hjälp med det.  Ämnet för min uppsats är 

Arbetsintegrerade  sociala företag, där jag vill göra en undersökning av ett sådant. Jag vore 

tacksam om jag därför kunde få möjlighet att genomföra intervjuer med några av Er. De 

kommer att vara helt anonyma och frivilliga. De kommer att hållas här på företaget och tiden 

som intervjun tar är cirka en timme.  Om någon kan tänka sig att ställa upp på detta blir jag 

själaglad! Hör av er till mig via samtal eller SMS på ovanstående nummer. 

Med vänlig hälsning 

Therese Westman 

Student, Mittuniversitetet 

 


