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ABSTRAKT 

Tidigare forskning har visat att arbetet i olika aspekter har stor betydelse för människans 

psykiska välmående. Vi valde att undersöka hur det är att ha varit utanför arbetsmarknaden 

och att sedan arbeta i ett socialt företag. Syftet med studien var att skapa en förståelse kring 

vilka behov arbetet uppfyller samt vilken betydelse ett socialt företag har för en individ. Hur 

upplever individer den period de var arbetslösa? Uppfyller det sociala företaget något 

särskilt behov för individen? Det teoretiska ramverk vi använde oss av i studien var; den 

latenta deprivationsmodellen, humanitärt arbete samt inklusion/exklusion. 

Vårt empiriska material samlades in genom sju semistrukturerade intervjuer med individer 

som varit utan arbete men som idag arbetar i ett socialt företag. Här har informanternas 

upplevelser varit i fokus för att fånga deras unika berättelser. Resultatet visar att 

informanterna mådde psykiskt dåligt tiden de var utan arbete men att de idag mår bättre som 

en effekt av att arbetet uppfyller flera väsentliga behov för att en individ ska känna ett 

psykiskt välmående. Det framgick även att medbestämmande och delaktighet, som är ledord 

för arbetsförhållandena på det sociala företaget, spelar en stor roll för individens mående i 

positiv bemärkelse. 

 

Nyckelord: Arbetets betydelse, Arbetslöshet, Psykiskt välmående, Sociala företag, 

Medbestämmande 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Previous research has shown that the work in various aspects is of great importance for 

human mental well-being. We have chosen to examine how it is to have been unemployed 

and then to get a job in a social enterprise. The purpose of the study was to create an 

understanding of the needs that work contributes to and what the importance of social 

enterprise is for an individual. How have individuals experienced their unemployment? Do 

social enterprises fulfill any particular needs for the individual? The theoretical framework 

we use in the study is; the latent deprivation model, humanitarian work and 

inclusion/exclusion. 

Our empirical material was gathered through seven semi-structured interviews with 

individuals who have been unemployed but are currently working in a social enterprise. 

Through these interviews, we have been able to capture the experiences of the seven 

individuals and focused on their unique stories. The result have shown that the informants 

felt mentally ill at the time they were without work, but because work satisfies several 

essential needs they feel much better today. Co-determination and involvement are key 

words for the working conditions in social enterprises, which played a major role for the 

individuals’ positive well-being. 

 

Keywords: The significance of work, unemployment, mental well-being, social enterprises, 

co-determination 
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1.   Inledning 

Arbetsintegrerande sociala företag är en relativt ny företagsform som arbetar med att integrera 

in människor som stått utanför samhället och arbetsmarknaden. Dessa företag är på många 

sätt som vilken näringsverksamhet som helst, men en av grundstenarna är att vinsten 

återinvesteras i företaget och på så vis kan fler människor i utanförskap integreras in på 

arbetsmarknaden. Sociala företag har även medbestämmande och delaktighet som ledord 

(Sofisam, u.å. a.). 
I november 2014 uttryckte arbetsmarknadsministern, Ylva Johansson (S), sig i TV4 

nyheterna att hon vill se att de arbetsintegrerande sociala företagen ska få en utökad roll i 

samhället (TV4 Nyheterna, 2014). I klippet nämnde hon att ett möte skulle anordnas inom 

en snar framtid tillsammans med de arbetsintegrerande sociala företagen för att se vad de 

kan göra för dem långtidsarbetslösa som idag är i Fas-3
1
. Arbetsmarknadsfrågor är i 

allmänhet ett omdiskuterat och aktuellt ämne då arbetslösheten är väldigt hög i Sverige idag, 

i april 2015 låg siffran på 8,3% (SCB). Under valåret 2014 syntes valplanscher om hur de 

olika partierna skulle minska Sveriges arbetslöshet, och ett sätt är alltså att skapa 

förutsättningar för fler sociala företag. 

 

Men vad innebär det egentligen att inte ha ett arbete i Sverige idag och hur viktigt är arbetet 

för individens välmående? Många studier visar att den psykiska ohälsan är större bland 

arbetslösa än för dem med arbete. Enligt Marie Jahoda (1982) beror detta på att arbetet 

uppfyller flera viktiga behov för individens välmående utöver det ekonomiska, och att de 

som inte har ett arbete inte får dessa behov tillfredsställda. Bartonek (2008) menar att arbetet 

även har stor betydelse för individens utveckling för att utvecklas som person och hitta det 

egna “jaget”. Arbetet i sig uppfyller alltså flera väsentliga behov hos individen, och det vi 

undrar är om arbetet i ett socialt företag uppfyller samma behov samt om det kan ha någon 

annan betydelse för individen. Vilken betydelse har individens möjligheter till 

medbestämmande och delaktighet i det sociala företaget för individen? Det var frågor vi 

ställde oss innan vi bestämde oss för att undersöka vad arbetet i ett socialt företag betyder 

för individen som arbetar där idag men som tidigare stått utanför arbetsmarknaden. 

 
                                                           
1
 Fas-3 är den sista fasen i jobb- och utvecklingsgarantin som är ett arbetsmarknadspolitiskt program som infördes av 

dåvarande regering i november 2007 (Selmanovic, 2012). 
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1.1   Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en förståelse kring vad arbetet uppfyller för behov 

samt vilken betydelse det sociala företaget har för individen. För att undersöka detta utgår vi 

från den anställde individens upplevelser om arbetet i det sociala företaget samt om att ha 

stått utanför arbetsmarknaden. Vi tittar framförallt på om arbetet har påverkat individens 

psykiska välmående i jämförelse med tiden de var utan arbete, och i så fall vilka faktorer i 

arbetet som påverkat detta. Det resultat vi får fram genom undersökningen analyseras med 

hjälp av teorier och tidigare forskning som framförallt berör arbetslöshetens påverkan och 

vad arbetet betyder samt uppfyller för behov. För att skapa oss en uppfattning om det sociala 

företagets betydelse har vi även tagit del av forskning och teorier om vilken betydelse det 

sociala företagets arbetssätt kan ha för individen. För att uppnå syftet med vår studie utgår vi 

främst från följande frågeställning: 

 Vad uppfyller arbetet för behov hos individen? 

 

För att avgränsa vår undersökning och för att kunna bidra till en djupare förståelse ställer 

vi oss även nedanstående frågor: 

 Hur upplever individer som tidigare varit utanför arbetsmarknaden den period de 

inte hade ett arbete? 

 

 Upplever individerna att deras psykiska välmående förändrats på grund av att de 

idag arbetar, och i så fall varför och på vilket sätt? 

 

 Vilken betydelse har det sociala företaget och dess arbetssätt, som bygger på 

medbestämmande och delaktighet, för individer som tidigare stått utanför 

arbetsmarknaden? 
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2.  Bakgrund 

I detta kapitel reder vi först ut definitionen av att vara arbetslös i Sverige samt ger en 

överblick om dem åtgärder som finns för arbetslösa. Därefter klargör vi vad ett 

arbetsintegrerande socialt företag är samt ger lite fakta om dess framväxt i Sverige. Med 

denna bakgrundsinformation vill vi skapa en större insikt om ämnets syfte. 

2.1    Att vara arbetslös i Sverige 

Det finns flera olika definitioner på arbetslöshet, men vi väljer att presentera Statistiska 

centralbyråns (SCB) statistik, vilket använder sig av följande definition på arbetslösa: en 

individ utan arbete, kan ta ett arbete och som aktivt sökt arbete eller som avvaktar ett 

arbete som börjar inom tre månader. Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 

klassas en individ som sysselsatt om hen har arbetat minst en timme under en vecka 

(Samuelsson & Näsén, 2014). SCB:s senaste statistik om Sveriges arbetslöshet låg i april 

2015 på 8,3 % (Statiska centralbyrån u.å.). Det finns ett otal olika åtgärder för arbetslösa i 

Sverige men en av dem största är det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och 

utvecklingsgarantin (JOB), som är en programinsats i Arbetsförmedlingen. JOB är uppdelat 

i tre faser och vilken av dem tre individen ingår beror på hur länge hen varit arbetslös. I 

varje fas får den arbetslösa ta del av olika individuellt utformade insatser för att snabbare 

komma ut på arbetsmarknaden (Selmanovic, 2012). 

Tyvärr är det ändå många som blir kvar i arbetslösheten trots programinsatserna, vilket kan 

påverka den psykiska hälsan negativt. I rapporten “Har hälsan blivit mer jämlik?” 

(Molarius, A., Feldman, I., Granström, F., Kalander Blomqvist, M., Pettersson, H., & Elo, 

S., 2011:2) av landstingen i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län 

presenteras en jämförelse mellan olika individers självuppskattade hälsa över tid, varav en 

grupp som undersöktes bestod av arbetslösa. Rapporten visar att skillnaden i hälsan mellan 

arbetslösa och individer som arbetar har ökat mellan 2000 till 2008. Hälsan för arbetande 

individer har nämligen ökat sedan undersökningen påbörjades, men för arbetslösa ligger 

nivån av den självuppskattade hälsan stabilt. 2008 anser 4 av 10 arbetslösa att de inte har 

“bra” eller “mycket bra” allmänt hälsotillstånd, vilket är dubbelt så många som för dem som 

arbetar. 
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2.2  Definitionen av arbetsintegrerande sociala företag 

Arbetsintegrerande sociala företag kan ägas och organiseras på ett flertal olika sätt men de 

har alla samma “grundstenar”, vilka har satts ihop av Tillväxtverket
2
 tillsammans med 

företrädare från sociala företag, rådgivare och andra myndigheter. Definitionen av dessa 

kriterier (se figur 1.) är sammanställda på Sofisams
3
 hemsida (Sofisam, u.å. a.) och utgör 

grunden för hur alla arbetsintegrerande sociala företag ska drivas. 

 

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver 

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

 Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller 

behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. - Det innebär att företagen försöker skapa nya 

arbetstillfällen men också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering m.m. för att de som 

deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare. 

 Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 

dokumenterat sätt. - Det kan innebära att företaget drivs som ett arbetskooperativ men kan 

också innebära att företagets verksamhet organiseras så att alla kan ta del i beslut om 

företaget och om sin egen utveckling. 

 Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. - Det 

innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla verksamheten, 

erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag 

 Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. - Det innebär att företaget inte 

har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer. 

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala 

företag. Regeringen fattade dock beslut om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag 

den 22 april 2010, där man hänvisade till definitionen ovan. 

     Figur 1. 

 

 

                                                           
2
 Tillväxtverket är en statlig myndighet under näringsdepartementet. De arbetar med att främja en hållbar näringsutveckling 

och regional tillväxt (Tillväxtverket, 2015) 
3  Sofisam är en digital handbok för myndigheter som vill samarbeta och göra affärer med arbetsintegrerande sociala 

företag. I ett samarbete mellan Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samverkan med Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL och SKOOPI, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisationer har denna 

hemsida utvecklats (Sofisam u.å. c. ). 
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Arbetsintegrerande sociala företag är alltså som vilken näringsverksamhet som helst och 

kan vara en ekonomisk eller en ideell förening. Det som skiljer ett socialt företag från 

vanliga, vinstdrivande företag är det faktum att de återinvesterar vinsten till att skapa fler 

arbetstillfällen för dem som har hamnat snett i arbetslivet. Företagen kan vara allt från 

caféer till bilverkstäder, huvudsaken är att det finns en efterfrågan av varan eller tjänsten 

(Sofisam, u.å. b). Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) kan även benämnas som ett 

socialt företag vilket syftar på samma sak, därför har vi valt att använda den sistnämnda 

benämningen i fortsättningen (Sofisam, u.å. d.). 

Regeringen fattade ett beslut i november 2007 om att Verket för Näringslivsutveckling, 

Nutek, i samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen skulle 

utarbeta förslag på insatser som skulle hjälpa sociala företag att starta och växa (Nutek, 

2008). Detta regeringsuppdrag skapades eftersom det hade visat sig att sociala företag, både i 

Sverige och andra länder, hade bidragit till integrering in på arbetsmarknaden och på så sätt 

minskat utanförskapet i samhället. År 2008 fanns ca 150 sociala företag i Sverige med ca 4 

500 verksamma medarbetare (Nutek, 2008). Vid årsskiftet 2013/2014 hade de sociala 

företagen växt och det fanns cirka 300 stycken med drygt 9000 medarbetare varav runt 3000 

av dessa hade en anställning. De sociala företagen skapar inte bara arbetstillfällen utan ger 

också möjlighet till arbetsträning och rehabilitering som kan stå till grund för att individer 

kan gå vidare till studier eller till andra arbetsgivare (Sofisam, u.å. e.). 
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3.  Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om vilken effekt arbetslöshet kan ha för 

individens psykiska hälsa. Därefter redogörs två artiklar om medbestämmande och delaktighet 

på arbetsplatsen och vilken betydelse det kan ha för individen. Kapitlet avslutas sedan med en 

forskningsstudie om återintegrering i samhället via ett arbetsträningsprogram på ett socialt 

företag. 

 

3.2  Psykiskt välmående 

Många studier uppvisar en högre grad av psykisk ohälsa bland dem som står utanför 

arbetsmarknaden jämfört med dem som har ett arbete, vilket Starrin och Janson (2005) 

presenterar i sin undersökning “Typer av arbete, arbetslöshet och psykosocial ohälsa”. 

Starrin och Janson undersökte vilka samband som finns mellan arbetets karaktär och 

psykiskt välmående. Undersökningen gjordes genom en jämförelse mellan fem olika 

grupper där individerna uppdelades utifrån vilken typ av arbete de hade, varav en grupp 

bestod av arbetslösa. Uppdelningen av dem olika grupperna av arbetande individer gjordes 

både med hänsyn till psykosociala arbetsmiljöaspekter och anställningsförhållanden utifrån 

dem anställdas egna bedömningar om trygghet i anställningen samt hur utvecklande arbetet 

är. Undersökningen genomfördes år 2000 i en svensk region där data insamlades från 16 

olika kommuner, totalt undersöktes 2 245 individer mellan 18-64 år. För att få en 

uppfattning om individernas psykiska välmående utgick Starrin och Janson (2005) från 

individernas upplevelser av hur de mådde genom frågor i en enkät. 

De slutsatser som Starrin och Janson (2005) drar är att det finns tydliga och signifikanta 

samband mellan det psykiska välmåendet och vilken typ av arbete individen har, eller det 

faktum att individen inte har ett arbete alls. Den psykiska ohälsan var generellt större bland 

dem som var arbetslösa än dem som hade ett arbete. Det fanns dock inte någon större 

skillnad på den psykiska hälsan mellan arbetslösa och den grupp individer som hade ett 

otryggt eller ofritt och outvecklande arbete, de skriver: 

“För psykisk ohälsa är den relativa risken nästan tio gånger större för arbetslösa och lite drygt sju 

gånger större för dem med ”otrygga-ofria och outvecklande arbeten” än vad den är för dem med 

“trygga-fria och utvecklande arbeten”.” (Starrin & Janson, 2005:40). 
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Brist på inflytande och utvecklande arbete är alltså faktorer som påverkar det psykiska 

måendet, och det kan ha samma negativa inverkan på individens hälsa som faktumet 

att individen inte har något arbete alls. En annan slutsats av Starrin och Janson (2005) 

är att ekonomisk stress är en bidragande faktor till psykisk ohälsa, både bland 

arbetslösa och arbetande individer. 

En annan undersökning inom ämnet arbetslöshet och psykisk ohälsa gjordes av Murphy och 

Athanasou  (1999) som valde att undersöka hur det psykiska välmåendet påverkas av 

övergången mellan (1) att ha ett arbete och sedan bli arbetslös och (2) att vara arbetslös och 

att sedan få ett arbete. Undersökningen gjordes genom en metaanalys i Storbritannien där 

slutsatser dras utifrån en examination av 16 tidigare vetenskapliga studier inom ämnet och 

som samtliga publicerades mellan 1986 och 1996. Deras resultat blev att i 14 av dem 16 

analyserade forskningsstudierna fanns en koppling mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa. 

Flera av studierna visar att individer som har förlorat sitt arbete har sämre hälsa överlag än 

individer som arbetar. Forskningsstudierna som Murphy och Athanasou studerade visade 

även att den övergripande effekten hos arbetslösa som får en anställning är att det psykiska 

välmåendet ökar, det fungerar alltså åt båda hållen. Trots att undersökningen genomfördes 

redan år 1999 visar deras resultat på att det fanns ett liknande samband mellan arbetslöshet 

och psykisk ohälsa precis som Starrin och Jansons (2005) senare gjorda undersökning 

visade. 

3.3  Deltagande och medbestämmande i arbetet 

Wright & Kim (2004) undersökte vilken effekt arbetstagarinflytande har på de anställda 

genom hur de upplever sitt arbete. Studien gjordes genom en surveyundersökning där 477 

arbetare i en statlig myndighet i New York besvarade ett frågeformulär som bland annat 

mätte de anställdas upplevelser av feedback och delaktighet på arbetsplatsen. Deras 

forskning visade att om de anställda får vara med och påverka de beslut som tas så känner de 

sig också mer nöjda med arbetet, vilket delvis berodde på att delaktighet på arbetsplatsen 

påverkar andra jobbegenskaper i positiv bemärkelse. Det fanns nämligen ett samband mellan 

graden av delaktighet och om arbetstagarna upplevde att deras arbeten var av betydelse, om 

de fick feedback på utfört arbete och om de hade möjlighet att utvecklas och klättra i 

karriärstegen.  

I en studie gjord av Duncan Gallie (2013) undersöktes vilken effekt deltagande på 

arbetsplatsen ger för kvalité på arbetet och dem anställdas psykiska mående. Med deltagande 
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menar han i vilken mån anställda får vara med och bestämma på arbetsplatsen. Författaren 

beskriver hur det finns olika metoder för att kunna involvera medarbetarna i 

beslutsfattningen på arbetsplatsen, utifrån det direkta deltagandet, vilket innebär att anställda 

personligen är involverade i att påverka beslut som rör arbetet. Syftet var att se hur dessa 

former av direkt deltagande kan ha för effekter på arbetet och dem anställdas välfärd. Gallie 

delade upp det direkta deltagandet i tre kategorier; (1) medarbetare som bestämmer sina 

arbetsuppgifter själv, (2) delvis självständiga arbetsgrupper på arbetsplatsen och slutligen (3) 

medbestämmande genom rådgivning i form av exempelvis konsulterande arbetsplatsmöten. 

Han mätte kvalitén på arbetet efter tre kriterier varav det första var dem anställdas egna 

åsikter om arbetsplatsen. Det andra kriteriet var arbetets förutsättning för individen och om 

hen kunde utöka sina kunskaper. Slutligen bedömde han om det direkta deltagandet gav 

någon effekt på dem anställdas psykiska välbefinnande och hälsa. Undersökningen gjordes 

genom en surveyundersökning i Storbritannien bland anställda i olika yrkeskategorier i hela 

landet. 

Resultatet visade att de som ingick i första kategorin av det direkta deltagandet, alltså de 

som bestämde sina egna uppgifter, var de som gav bäst resultat i alla dem tre undersökta 

kriterierna. Undersökningen visade dock att alla tre kategorier av direkt deltagande gav en 

positiv effekt på dem tre undersökta kriterierna men i lite mindre skala än den första 

kategorin. Gallie (2013) menar att allt direkt deltagande på arbetsplatsen bidrar till en 

bättre kvalité på arbetet men att möjligheterna till medbestämmande framförallt påverkar 

medarbetarnas psykiska välbefinnande positivt. Gallie kom alltså fram till ett liknande 

resultat som Wright & Kim (2004), trots att Wright och Kims studie genomfördes i början 

av 2000 talet och Gallies studie nio år senare. Detta visar att delaktighet och 

medbestämmande är av betydelse för den anställdas psykiska välmående på arbetsplatsen. 

3.4    Socialt företag för återintegrering 

Seddon, Hazenberg och Denny (2014) har tittat på hur deltagarna samt personal uppfattar ett 

SEI-program, som är ett arbetsträningsprogram via ett socialt företag, och hur ett SEI- 

program försöker bekämpa mångfasetterat socialt utanförskap genom anställning, utbildning 

eller egenföretagande. De definierar det såhär; “An SEI, also known as Work Integration 

Social Enterprise, assists people on the margins of society and is intended to prevent their 

permanent exclusion from the labour market and civil society.” (Seddon, F. m.fl. 2014:223). 

Med mångfasetterat socialt utanförskap menar författarna är när en individ har en rad 
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länkade problem kombinerade, som exempelvis arbetslöshet, låg inkomst, dålig hälsa med 

mera. Dock menar de att individer befinner sig på olika nivåer av social exkludering och har 

varierande problem sammanlänkat och att det därför behövs sociala företag med skilda 

inriktningar beroende på vilka problem individen har. 

I studien använde de sig av metoden “Constant Comparative Method”, som är en gren av 

grundad teori, för att jämföra deltagarna och personalens svar med varandra för att komma 

fram till ett resultat. I det undersökta SEI-programmet i studien arbetstränade deltagarna på 

ett lager och resultatet visade att även om deltagarna kände sig okvalificerade gentemot den 

övriga personalen ökade deras självkänsla, men även deras arbetsmoral. Slutsaten som 

forskarna bakom studien drog är att ett arbetsträningsprogram via ett socialt företag är en 

bra metod för att hjälpa människor i socialt utanförskap att bli återintegrerade i samhället. 

3.5    Sammanfattning av tidigare forskning 

Den vetenskapliga forskning som presenteras här är alla relaterade till vår studies 

frågeställning och används i analysen av vårt insamlade material. Artiklarna ger oss olika 

vinklar om hur individen påverkas av att vara arbetslös och vilken betydelse delaktighet och 

medbestämmande på arbetsplatsen har för individen. Starrin och Janson (2005) och Murphy 

och Athanasou (1999) såg ett samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa. Om 

arbetslöshet innebär psykiska påfrestningar är även en fråga som vi ställer oss i vår studie 

och något som vi undersöker bland informanterna, som samtliga har erfarenheter av 

arbetslöshet.  

Starrin och Jansons (2005) undersökning visar även att arbetande individer kan må 

psykiskt dåligt som en effekt av att de inte har något inflytande i arbetet. Att 

medbestämmande på arbetsplatsen är viktigt för individens psykiska hälsa är en slutsats 

som också Gallie (2013) har i sin studie. Även Wright och Kims (2004) undersökning visar 

att om arbetstagarna har möjlighet till delaktighet och medbestämmande på arbetsplatsen 

har det flera positiva effekter för de som arbetar på arbetsplatsen. Enligt Wright och Kim 

gör delaktighet på arbetsplatsen nämligen att individen har en mer positiv bild av sitt 

arbete.  

Hur arbetet är organiserat har alltså stor betydelse för det psykiska måendet. Utifrån detta 

undersöker vi vad det sociala företagets arbetsform, som till stor del bygger på just 
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medbestämmande och deltagande, har för betydelse för individen. En annan grundsten i 

sociala företag är att integrera människor som är i socialt utanförskap in i samhället igen. 

Artikeln av Seddon, Hazenberg och Denny (2014) visar just på att arbetsintegrerande sociala 

företag hjälper individer i utanförskap att bli delaktiga i samhället. 
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4.  Teorier 

Detta kapitel inleds med Bartoneks teori om vad arbetet uppfyller för funktioner och behov. 

Sedan går vi vidare med Jahodas latenta deprivationsmodellen som är hennes teori om vilka 

behov arbetet uppfyller för individen. Jahoda har även en teori om vilka kriterier ett arbete bör 

uppfylla för att det ska vara tillfredsställande för individen, vilket är beskrivet under rubriken 

humanitärt arbete. Kapitlet avslutas med Jan-Inge Jönhills teori om inklusion och exklusion i 

dagens moderna samhälle. 

4.1    Arbetets betydelse 

Anders Bartonek (2008) problematiserar arbetets betydelse i artikeln Arbetets betydelse för 

individen där han formulerar en egen teori utifrån två olika klassiska teorier. De teorier om 

arbetets betydelse som han utgår från är Smiths respektive Hegels teorier. Smiths syn på 

arbete är att det uppfyller en ekonomisk funktion och att individer arbetar för att kunna 

försörja sig (Bartonek, 2008). Perspektivet grundar sig i att individen är rationellt och 

egoistiskt handlande och sätter sitt eget intresse i centrum. Smith ser inte att arbetet har 

något direkt värde för individen utöver den ekonomiska vinningen eller för den status 

individen får i samhället till följd av sitt arbete. 

Bartonek (2008) diskuterar vidare hur Hegel utvecklar Smiths teori om att arbetsmoralen 

enbart bygger på ekonomiska och materiella faktorer till att det också finns kollektivistiska 

faktorer. Genom arbetet känner individer en gemenskap med andra och arbetet får 

individen att känna sig inkluderad till samhället. Enligt Hegel är det även viktigt för 

individer att känna att de bidrar till samhället och till kollektivet. Den individuella 

vinningen av att arbeta sammanfaller därmed med statens och kollektivets vinning av att ha 

arbetande medborgare. 

Bartonek (2008) är kritisk till Smiths teori om att motivet till att arbeta enbart ligger i den 

ekonomiska vinningen. I likhet med Smith anser han att individer följer sitt egenintresse, 

men vinningen i arbetet behöver inte uteslutande vara ekonomiskt och materiellt. Dock 

anser han inte heller att individers och kollektivets intressen vanligtvis sammanfaller, vilket 

Hegels teori till stor del bygger på. Bartonek formulerar därför en egen teori på arbetets 

betydelse som bygger på arbetets individuella värde. Detta värde ligger inte enbart i den 
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ekonomiska eller kollektivistiska vinningen men de ska heller inte uteslutas ur arbetets 

betydelse. Det Bartonek (2008) betonar är att arbetets roll i en individs utveckling finns till 

för att skapa en självmedvetenhet hos individen, det vill säga att arbetet hjälper individen att 

hitta sig själv, det egna “jaget”. Denna utveckling sker efterhand ett arbete pågår. 

4.2 Den latenta deprivationsmodellen  

Socialpsykologen Marie Jahoda presenterar i sin bok Employment and unemployment 

(1982) forskning som gjorts från 1900-talets början till 1980-talet om arbetets betydelse för 

individen och arbetslöshetens psykologiska effekter. Det forskningen visar är att arbetet har 

en väsentlig roll för individers välbefinnande och att det finns tydliga samband mellan 

psykisk ohälsa och att vara arbetslös. Jahoda menar att arbetet uppfyller flera 

grundläggande behov hos individen, inte enbart det ekonomiska behovet utan även andra 

latenta behov. Hon har själv inte namngett hennes teori om dem grundläggande behoven, 

däremot valde Salenko, Batinic och Paul (2011) att i sin undersökning om arbetslösa 

benämna Jahodas teori för “the latent deprivation model”. Vi har valt att översätta detta och 

kalla teorin för den latenta deprivationsmodellen. Behoven i den latenta 

deprivationsmodellen uppfylls som en effekt av hur arbetet är organiserat och Jahoda delar 

upp behoven i fem olika kategorier, vilka är: 

1.      En tidsstruktur i individens liv 

2.      Att de sociala relationerna utvidgas utöver familjerelationer och anhöriga 

från den närmsta omgivningen. 

3.      Att individen får vara en del av en kollektiv strävan efter ett gemensamt mål. 

4.      En social status och en personlig identitet. 

5.      Att individen blir regelbundet aktiverad. 

Jahodas teori (1982) är att arbetslösa depriveras, alltså blir berövade, på dessa latenta 

behov som var och en utgör viktiga funktioner i individers liv. Deprivationsmodellen 

bygger alltså på att arbetslösa inte får den stimulans som är av väsentlig betydelse för 

människans välbefinnande och utveckling och att detta i sin tur ger upphov till psykisk 

ohälsa. Hur individen upplever arbetslöshet skiljer sig dock från individ till individ, men 

enligt Jahoda måste alla individer få de latenta behoven uppfyllda på ett eller annat sätt 

för att det inte ska drabba individens välmående, även om individen inte själv reflekterar 

över det; 
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”[...] if human needs met by employment are indeed as deep-seated as I assume, and if 

individuals have not managed to design alternative ways of meeting them, leaving them unmet 

must have consequences, though the link between the absence of a job and these consequences 

may escape individual awareness.” (Jahoda, 1982:85) 

4.2.1    Humanitärt arbete 

Enligt Jahoda (1982) är det för stort fokus på produktivitet och för litet fokus på människan i 

de moderna arbetena idag. Detta har gjort att det inte enbart finns ett missnöje bland de som 

är arbetslösa utan även bland en minoritet av de som arbetar och som mår psykiskt dåligt till 

följd av arbetet. Jahoda poängterar dock att arbetet är det dominerande alternativet i det 

moderna samhället för att få sina grundläggande behov uppfyllda, men hon menar att det 

även finns alternativa lösningar på det traditionella arbetet. En sådan lösning kan vara att 

arbetslösa går samman i kollektiva arbetsorganisationer, vilka kan organiseras så att inte 

enbart de grundläggande behoven enligt den latenta deprivationsmodellen uppfylls utan 

även kriterierna för humanitärt arbete. Ett kriterium hon anser måste vara uppfyllt för att 

arbetet ska vara humanitärt och tillfredsställande för individen är att de anställda har 

möjlighet att vara med och bestämma och vara delaktiga i beslutsprocessen. Även 

samverkan mellan dem anställda och att arbetarna får utföra flera olika typer av 

arbetsuppgifter är viktigt för att arbetet ska upplevas positivt. 

En annan viktig del i det humanitära arbetet som Jahoda (1982) tar upp är att 

arbetsuppgifterna anpassas efter individen. Den anställde ska ha möjlighet att utföra 

arbetsuppgifter som passar just han eller henne, arbetsuppgifterna ska alltså tilldelas 

beroende på dem individuella skillnaderna. Tanken är att alla kan bidra var och en på sitt 

sätt utifrån individens egen förmåga. Förutom att detta vanligtvis även är gynnande för 

produktiviteten gör detta att individen känner sig unik och behövd samt känner en 

tillfredsställelse med arbetet. Om ett arbete inte upplevs som humant finns det alltså en stor 

risk att det psykiska måendet hos dem anställda påverkas negativt enligt Jahoda. Även om 

dessa faktorer inte skulle vara uppfyllda så visar dock Jahoda på att de som inte har ett 

arbete alls har sämre erfarenheter än hos dem som har ett arbete som upplevs icke-humant. 

Att inte få sina behov tillfredsställda på något vis är nämligen sämre än att de uppfylls på ett 

negativt sätt enligt deprivationsteorin. 
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4.3    Inklusion/exklusion 

Jan-Inge Jönhill (2012) menar att begreppen inklusion/exklusion kan användas som ett 

redskap för att undersöka delar av samhället som rör tillhörighet eller avsaknaden av det. 

Han beskriver det såhär; 

“Distinktionen mellan inklusion och exklusion handlar om individers tillhörighet eller icke-

tillhörighet i förhållande till sociala system. Distinktionen anger å ena sidan ett antingen - eller. 

Var och en är antingen inkluderad eller exkluderad” (2012, s.39). 

 

Trots det är inklusion och exklusion partiell eller flerdimensionell, vilket betyder att det 

gäller en viss grupp samt att det gäller för en given tidpunkt och situation. Jönhill menar att 

dessa begrepp ska betraktas som en operativ distinktion och att de inte bara är en 

konstruktion i samhällsforskarens huvud utan att de verkar i och kan erfaras i praxis. 

I ett social-historiskt perspektiv om hur samhället har förändrats menar Jönhill (2012) att vi 

har gått från samhällsformsprincipen stratifikation, som också kallas hierarki-principen 

eller vertikal differentiering, till att samhället idag är mer funktionellt differentierat, eller 

också kallat horisontell differentiering. Han menar att övergången mellan vertikal till 

horisontell differentiering innebär en utjämning av skillnader även för sociala klyftor i 

samhället. Men det betyder inte heller att alla skillnader försvinner eller att alla människor 

blir lika behandlade utifrån deras förutsättningar. I det horisontellt differentierade 

samhället ska människor ha lika tillgång till samhällets alla funktioner, något som inte var 

självklart i det tidigare vertikalt differentierade samhället. De sociala skillnaderna har alltså 

inte upphört enligt Jönhill utan ska istället ses i termer av inklusion/exklusion. I det 

förmoderna samhället ingick människor helt och hållet i ett skikt eller delsystem och hade 

en och samma plats i samhället hela livet. Genom den funktionella differentieringen som 

existerar i dagens moderna samhälle ingår människan inte enbart som en del av ett socialt 

skikt utan vi intar olika roller som är relaterade till olika sociala system. Jönhill pratar om 

att individen exempelvis ingår i en familj, är anställd och tillhör en arbetsorganisation eller 

har flera grupper av vänner och så vidare i dagens samhälle. Däremot är inte alltid dessa 

relationer knutna till varandra. Vidare beskriver han det såhär; 

“I de fall vi inte ingår i eller har tillgång till dessa system, har vi normalt förväntningar om att 

kunna göra det. [...] Med den terminologi som används här gäller att vi normalt har förväntningar 

om att vara eller bli inkluderade i sociala system, vilket också betyder att vi inte önskar hamna 
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utanför som exkluderade.” (Jönhill, 2012:41). 

 

Människan kan alltså, förutom att vara vara exkluderad från sociala system som arbete, 

även andra sociala skikt som vänner och familj i dagens samhälle. Dock beror det helt 

på situationen och tidpunkten i individens liv. 

4.4    Sammanfattning av teorier 

De teorier vi presenterat ovan används vid analysen för att få en djupare förståelse för 

materialet vi fått fram genom intervjuerna av våra informanter. Bartonek och Jahoda har 

båda teorier om vad arbetet uppfyller för funktioner och behov hos individen. Dessa är av 

relevans för vår undersökning eftersom vi bland annat söker svar på vilka behov arbetet 

tillfredsställer. Jahoda menar att arbetet uppfyller flera väsentliga behov för individens 

välmående och att arbetet inte enbart har en ekonomisk funktion. Detta anser även Bartonek, 

vars teori är att arbetet uppfyller både ekonomiska, kollektivistiska och individuella behov 

hos individen. I analysen utgår vi från både Jahodas och Bartoneks teori och sätter dem i 

perspektiv med informanternas upplevelser av arbetet i det sociala företaget gentemot tiden 

de var utan arbete.  

 

Det sociala företagets arbetssätt skiljer sig från “vanliga” företags arbetssätt i många 

avseenden, vilket är anledningen till att vi har med Jahodas teori om hur arbetssättet kan 

påverka det psykiska välmåendet, alltså hennes teori om humanitärt arbete. Denna teori 

tillkom efter att vi samlat in det empiriska materialet för att kunna analysera den gentemot 

det sociala företagets arbetssätt. En grundsten för sociala företag är att återintegrera 

människor i utanförskap in på arbetsmarknaden varav vi anser att teorier om just 

inklusion/exklusion är av intresse att analysera gentemot vårt insamlade empiriska material. 

Detta på grund av att vi vill bidra med en förståelse för vilken betydelse det sociala företaget 

har för individen. 
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5.  Metod 

Här nedan presenteras vårt förhållningssätt och vilken metodologi studien utgått ifrån. 

Därefter kommer en fördjupning om vår förförståelse kring studiens ämne för att sedan gå 

in på vilka urval och avgränsningar som har gjorts. Metodkapitlet avslutas därefter med hur 

vi har gått tillväga med studien och vilka etiska aspekter vi har förhållit oss till. 

5.1    Förhållningssätt 

Det finns olika förhållningssätt för hur teori och empiri relateras till varandra i 

forskningsstudier, en skillnad brukar göras mellan induktion och deduktion (Alvesson & 

Sköldberg, 2014). I induktiva ansatser utgår forskaren från empiri och i deduktiva ansatser 

utgår forskaren från teori. Det finns även möjlighet att kombinera dem båda modellerna med 

varandra genom att använda vad som kallas för abduktion. Den abduktiva modellen liknar 

induktion i den mån att den utgår från empirisk data, men det finns deduktiva inslag då 

teoretiska föreställningar används under analysen av materialet för att skapa en djupare 

förståelse (Alvesson och Sköldberg, 2014). 

 

Vi valde att använda oss av en abduktiv modell eftersom vi i första hand ville utgå från 

empiri och på så vis skapa oss en egen förståelse för det insamlade materialet. Genom att 

skapa oss en egen uppfattning hade vi möjlighet att hitta nya infallsvinklar för hur de 

undersökta individerna upplever det sociala företaget och vilken betydelse arbetet där har. 

För att få en djupare förståelse valde vi att i andra hand se till tidigare forskning och teorier 

för att göra jämförelser med dem mönster vi hittade i empirin utifrån den abduktiva 

modellen. 

5.2    Metodologi 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver kvalitativa studier som en metod för att bland 

annat studera människors upplevelser och erfarenheter om olika fenomen i deras naturliga 

omgivning. Kvalitativa studier utgår från individers eget perspektiv och datamaterialet är i 

form av ord (Denscombe, 2009).  Alvesson & Söderberg (2008) skriver att en kvantitativ 

metod ger statistik och siffror och döljer oftast tvetydigheter, känslor och normer när ett 

socialt fenomen studeras. Författarna menar att valet om att utgå från antingen kvalitativ 
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respektive kvantitativ metod måste relateras till studiens forskningsproblem. Utifrån vårt 

forskningsproblem har vi valt att utgå från en kvalitativ metod för att kunna fånga 

individernas upplevelser, vilket är något som den kvantitativa metoden utesluter. 

 

Den kvalitativa metodologiska ansats vi har valt att utgå från är fenomenologi. Syftet med 

fenomenologiska undersökningar är att studera individers upplevelser av ett fenomen 

(Denscombe, 2009), vilket var den främsta anledningen till att vi valde att använda denna 

metodologi. Fenomenologi vill få fram människors egen förståelse för hur de upplever 

olika  aspekter av sina liv. Denscombe (2009) betonar att fenomenologins utgångspunkt är 

livsvärlden, vilket han beskriver som människans vardagliga inslag och rutiner i det sociala 

livet; “Sådana ämnen kan utgöras av normala, rutinmässiga aspekter av vardagslivet runt 

omkring oss, men detta gör dem inte triviala eller betydelselösa ur det femenologiska 

perspektivet.” (s.111). Fenomenologin hjälpte oss att skapa en uppfattning om individers 

upplevelser om att både vara utan arbete och att ha ett arbete i ett socialt företag. 

Eftersom upplevelserna är i fokus för fenomenologiska undersökningar är det viktigt för 

validiteten att de beskrivs och återges så nära originalet som möjligt, den klassiska 

fenomenologin utgår därmed från en induktiv ansats (Szklarski, 2009). Syftet med det 

induktiva förhållningssättet är att forskaren inte ska ha en förförståelse som påverkar 

resultatet. Kritik har dock riktats mot fenomenologin på grund av att forskaren tar en 

subjektiv roll och att den vetenskapliga betoningen på objektivitet och mätning saknas. 

Många ställer sig även tveksamma till att forskaren helt kan stänga ute sin förförståelse och 

sina förhandsantaganden i beskrivningen av materialet. Vi var medvetna om vad 

ovanstående författare sagt när vi valde denna metodologiska ansats, och även det faktum att 

fenomenologin främst bygger på djupintervjuer. Trots detta ansåg vi att denna 

metodologiska ansats var den som var mest lämplig för oss vid insamlandet av materialet för 

att kunna skapa oss en uppfattning av individernas egna upplevelser av deras livsvärld. 

Fenomenologi går inte ut på att tolka eller analysera människors upplevelser (Denscombe, 

2009), och därför valde vi att enbart använda fenomenologin vid insamlandet av data. För 

att kunna tolka och analysera materialet valde vi att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv 

som speglar den abduktiva modellen vi har valt.  

Metodologierna fenomenologi och hermeneutik är nära besläktade med varandra eftersom de 

båda använder sig av Husserls grundläggande tanke om livsvärlden samt att de vill belysa 

människors upplevelser (Lundin, 2008). Watt Boolsen (2007) beskriver målet med den 
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hermeneutiska vetenskapen såhär; ”[...] att människor ska realisera sig själva. Vetenskapen 

ska användas för att tolka och förstå meningsfulla fenomen (texter, handlingar, normer etc.) 

i det sammanhang (dvs. i den kontext) de förekommer.” (s.32). Hon menar att det ska finnas 

plats för ett flertal tolkningar och att företeelserna ska ses som delar av en helhet, vilket 

begreppet den hermeneutiska cirkeln har som utgångspunkt, alltså förhållandet mellan helhet 

och del. Detta förhållande har vi förhållit oss till i vår analys varav vårt fenomen är arbetets 

betydelse och de sammanhang vi utgår från är antingen att stå utan arbete eller att ha ett 

arbete. Eftersom hermeneutiken bygger på att tolka upplevelser var detta perspektivet det 

mest lämpliga för oss att analysera dem upplevelser vi samlat in utifrån en fenomenologisk 

ansats.  

För att enkelt förklara har vi utgått från fenomenologisk ansats när vi har samlat vårt 

empiriska material för att kunna få fram informanternas upplevelser och berättelser. I 

analysen har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv för att kunna skapa tolkningar mellan 

delarna och helheten av det insamlade materialet. Detta har gjort att vi har kunnat fånga 

individernas upplevelser och sedan kunnat tolka dessa på en mer djupgående nivå. 

5.3    Förförståelse 

Eftersom vi valde att tolka vår analys utifrån det hermeneutiska perspektivet är det viktigt 

att poängtera att förförståelsen eller ens egen livsvärld kan vara det som begränsar studien 

eftersom det kan leda till feltolkningar (Watt Boolsen, 2007). Lundin (2008) skriver; “[...] 

att vi alltid möter det vi möter med en förförståelse. [...] Allt det vi förstår, förstår vi genom 

att vi står på en viss tid och plats inom ramen för en tradition.” (s.104). Hon menar att 

förförståelsen är viktig att bejaka för att det är den som gör att undersökaren förstår det 

insamlade empiriska materialet på ett visst sätt. Eftersom det är svårt utifrån sett att veta vad 

vi visste innan studien och vilka egna erfarenheter vi besitter om arbetslöshet samt sociala 

företag har vi valt att presentera vår förförståelse om ämnet nedan. Vi ville göra oss själva 

medvetna om vår förförståelse så att den inte begränsar studien utan hjälper till att stärka 

tillförlitligheten av den istället. 

Vi har aldrig själva varit delaktiga på något vis i ett socialt företag förut därav har det varit 

nytt för oss båda två att få se hur det fungerar i ett socialt företag. Ingen av oss har heller 

varit utan arbete i mer än sex månader, vilket har varit vår avgränsning i studien. Dock kan 

vi inte säga att vi har varit helt obekanta med företagsformen eftersom vi båda har läst en 
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kurs på Högskolan i Halmstad som berörde ämnet. Där fick vi bland annat lära oss om vad 

ett socialt företag är och hur de jobbar i jämförelse med ett vinstdrivande företag. Louise, en 

av medskrivarna i studien, har tidigare varit på en arbetsmässa där hon pratade med flera 

sociala företag om vad deras företag riktade in sig på. Där fick hon även kontakt med vår 

gatekeeper Carl Nyblom. Vilket ledde till att hon var medveten om att det fanns en 

samordnare för sociala företag i Halland som vi kunde kontakta. Innan studien påbörjades 

och det empiriska materialet insamlades fördjupade vi oss i relevant forskning, vilket är 

beskrivet i kapitlen Bakgrund och Tidigare forskning. Detta har gjort att vi har bildat oss en 

uppfattning om att det är individer som varit i socialt utanförskap eller varit exkluderade från 

samhället, genom exempelvis långtidsarbetslöshet, som blir delaktiga i ett socialt företag. 

5.4    Avgränsning och Urval 

På grund av vår tidsram gjorde vi ett par val i avgränsningssyfte som påverkat studiens 

omfattning och valet blev att utgå från den arbetande individen i det sociala företaget. 

Utifrån detta valde vi att utforma en egen definition om vilka som kunde ingå i studien, 

vilket lyder; 

Individer som varit utanför arbetsmarknaden genom exempelvis långtidssjukrivning, 

långtidssarbetslöshet eller personliga skäl under en längre period (mer än sex månader), men idag 

arbetstränar, praktiserar eller är anställda i ett socialt företag. 

 

För att hitta våra informanter använde vi oss av en gatekeeper, alltså en person som hjälper 

forskaren att få inträde på fältet (Sjöberg, K. 2008). Valet av gatekeeper påverkar 

tillgången av informanter, och därmed har det stor betydelse för vilket resultatet blir. Vi är 

väl medvetna om att vårt val av gatekeeper, Carl Nyblom samordnare för sociala företag i 

Halland, kan till viss mån ha påverkat vår ingång på fältet och även vilka intervjupersoner 

vi fick tag på. Det var även till stor hjälp för oss att ha honom som kontaktperson eftersom 

det gjorde att fler blev mottagliga för att ställa upp på intervju. 

Carl Nyblom gav oss kontaktuppgifter till sju personer som hade koppling till olika sociala 

företag i Halland som han visste hade personer som arbetstränade, praktiserade eller var 

anställda och som tidigare varit arbetslösa. Vårt urval blev därför lite av ett 

bekvämlighetsurval från vår synpunkt, vilket innebär att forskaren väljer dem alternativ som 

är lättåtkomliga och öppna för undersökningen (Denscombe, 2009). Bekvämlighet ska dock 

inte rättfärdiga vilka som väljs till undersökningen utan ska vara av rimlig natur när man står 
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inför alternativ som är lika genomförbara men på grund av ens resurser gör att något 

alternativ blir lättare att genomföra. Både vår gatekeeper och vårt bekvämlighetsurval 

påverkade alltså vilka informanter vi har valt att intervjua men vi ansåg att detta inte gjorde 

en större inverkan på det resultat vi sedan fick för att resultatet troligen hade blivit 

detsamma. Sammanlagt blev det sju informanter varav en var man och resterande kvinnor. 

Vi anser att de informanter som i slutändan ställde upp har bidragit till ett mättat intervju-

resultat och att det inte hade blivit någon större skillnad om vi hade fått tillgång till sociala 

företag som låg utanför Halland. Hade vi intervjuat fler skulle svaren troligen bli detsamma 

och inte bidragit till mer information för vårt syfte. Överrepresentationen av kvinnor anser vi 

inte heller påverkade trovärdigheten på resultatet eftersom vårt syfte inte var att göra 

jämförelser mellan könen. 

5.5    Tillvägagångssätt 

För att undersöka fenomenet arbetets betydelse har vi valt att använda oss av intervjuer. 

Denscombe (2009) menar att intervjuer är en lämplig metod att använda för att få en 

djupgående insikt om informanternas uppfattningar och erfarenheter. Vid intervjuer har 

informanterna möjlighet att utveckla sina tankar och idéer på ett sätt som gör det möjligt att se 

på fenomenet utifrån deras perspektiv. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer, vilket betyder att intervjuaren har vissa förutbestämda ämnen som tas upp i varje 

intervju, men att intervjun inte är begränsad till att följa en viss ordningsföljd. Detta blev 

aktuellt vid alla intervjuerna där vi fick anpassa frågorna efter informantens svar, dock såg vi 

till att samtliga frågor i vår intervjuguide (se bilaga 1.) blev ställda till informanten. 

Intervjuguiden bestod av en sluten fråga (fråga 4 i bilaga 1.) och åtta öppna frågor. Vi valde 

att till största del använda öppna frågor för att informanterna själva skulle utveckla sina 

synpunkter med egna ord. Tre av frågorna (fråga 5, 6 & 9 i bilaga 1.) hade förutbestämda 

följdfrågor som ställdes under samtliga intervjuer, dessa ställdes även om vi redan fått svar på 

dem genom huvudfrågan för att kunna öka trovärdigheten av svaren. Att intervjuerna var 

semistrukturerade ger även utrymme till att ställa följdfrågor under intervjuns gång 

(Denscombe, 2009), vilket vi utnyttjade för att kunna se till att få den information vi behövde 

och för att försäkra oss om att vi förstod deras svar. Vår första intervjuperson gjorde en 

jämförelse mellan ett vanligt, vinstdrivande företag och ett socialt företag, vilket vi ansåg 

relevant och därför något som vi valde att ställa frågor om även i resterande intervjuer. 
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Frågorna om detta är därför inte tillagda i intervjuguiden (se bilaga 1.) för att de tillkom efter 

att den var gjord. 

Samspelet mellan informanten och den som intervjuar kan påverka resultatet av intervjun. 

Detta kallar Denscombe (2009) för intervjuareffekten och det kan innebära att informanten 

svarar oärligt eller väljer att hålla inne med viss information, i synnerhet om frågorna är 

personliga och känsliga, vilket kan påverka datamaterialets validitet. Trots 

intervjuareffekten beskriver Denscombe intervjuer som en metod som genererar hög 

validitet, direktkontakten gör nämligen att intervjuaren kan kontrollera materialets riktighet 

under tiden det samlas in. För att undvika intervjuareffekten har vi följt Denscombes ord 

om att som intervjuare vara artig, punktlig, lyhörd och neutral gentemot informanten. 

Samtliga intervjuer skedde även på individens egen arbetsplats för att de skulle kunna 

känna sig trygga i sin egen miljö. Vi förklarade innan intervjun påbörjades att informanten 

var helt anonym och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Informanterna blev även 

informerade om att de kunde välja att hoppa över en fråga som kändes obekväm eller välja 

att helt avbryta intervjun, vilket dock ingen valde att göra. Vid ett intervjutillfälle 

intervjuades två personer samtidigt på grund av att den ena hade svenska språksvårigheter 

och behövde hjälp av den andra för att få frågorna förklarade på det egna språket. De visade 

i sitt kroppsspråk att de kände sig trygga med varandra och att de kunde prata öppet trots 

den andres närvaro, och därmed tror vi inte att deras svar påverkades av att den andra satt 

med. Vi tror att separata intervjuer med dem hade gett mindre material än vad vi fick ut och 

därför anser vi att det var fördelaktigt att hålla intervjun med de båda samtidigt. Innan 

intervjun utfördes hade vi funderingar på att inte intervjua personen med språksvårigheter, 

men kom fram till att vi inte ville utesluta någon. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades sedan till skrivna ord. Vårt insamlade empiriska material delades sedan in i 

tre teman som presenteras nedan i resultatet. Dessa teman bildade sedan två nya teman i 

vårt analyskapitel där vi utgick från den hermeneutiska cirkeln om delar och helhet som är 

beskrivet under metodologi. 

Under studiens gång anser vi att samarbetet har varit bra samt att vi har delat upp ansvaret 

jämnt emellan oss. Pernilla har bland annat ansvarat för tidigare forskning och teorier. Louise 

har ansvarat för bakgrund, metod och kontakten med gatekeeper och informanter. Vi har 

hjälpt varandra med texterna och om den ena varit överbelastad inför en deadline har den 

andra skrivit en del av den andras ansvarade kapitel. Som exempel har Pernilla skrivit om 
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förhållningssätt i metodkapitlet och Louise har skrivit två av artiklarna, nämligen dem av 

Gallie (2013) och Seddon, Hazenberg & Denny (2014) . Vi har skrivit övriga kapitel 

tillsammans och båda har språkgranskat och ändrat i samtliga texter. 

5.6  Etiska aspekter 

Eftersom vi har använt oss av intervjuer som insamlingsmetod har det varit viktigt att tänka på 

dem etiska aspekterna gentemot våra informanter. Vi har följt Denscombes (2009) tre etiska 

principer som är viktiga att ta hänsyn till i forskningsstudier. Den första principen bygger på 

att skydda deltagarnas intressen. Vi ville inte att de vi intervjuade på något sätt skulle komma 

till skada genom medverkandet i vår undersökning, varken personligt, fysiskt eller psykiskt. 

Vi var därför noga med att deltagarna inte utsattes för några risker, att vi inte på något vis var 

kränkande eller hade allt för känsloladdade frågor med i intervjun. För att deltagarna inte 

skulle lida personlig skada lät vi alla informanter vara anonyma och personlig information 

ändrades genom att ge informanterna fiktiva namn och utesluta alla dem sociala företagens 

namn. För att skydda deras intressen hanterades även allt material konfidentiellt och 

materialet raderades efter att det analyserats. 

Enligt Denscombes (2009) andra princip ska falska förspeglingar och oriktiga 

framställningar undvikas. Vi hade ingen anledning till att hålla inne med information eller 

vara oärliga i presentationen av vår studie. Informanterna fick därför den informationen de 

behövde för att kunna ta ett aktivt beslut för om de ville delta i undersökningen eller inte. Vi 

var även noga med att poängtera att det var helt frivilligt att vara med i undersökningen och 

att de hade rätt att dra sig ur om de ångrade sig. Det frivilliga deltagandet är Denscombes 

tredje princip om forskningsetiska aspekter. 
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6.  Resultat 

Resultatet består av sju intervjuer som utfördes med individer som har varit utan arbete men 

som idag arbetar i ett socialt företag. Materialet presenteras utifrån tre teman som skapades 

för att kunna ge en djupare insikt om vad intervjupersonerna sa och hur de uttryckte sig. 

Kapitlet börjar med en presentation om våra informanter, vilka är anonyma i studien och 

därför presenteras diskret för att undvika att deras identitet avslöjas. Samtliga informanter har 

fått var sitt fiktivt namn för att ge en bild om att det är olika personer som berättar. 

6.1    Presentation av informanterna 

Samtliga intervjupersoner hade varit utan arbete i mer än sex månader av olika anledningar 

innan de fick arbetet i det sociala företaget som de befinner sig på idag. Det fanns de som 

inte beskrev sig som långtidsarbetslösa eftersom de stått utan arbete på grund av 

sjukskrivning eller på grund av att deras ansökan om asyl varit under utredning. Tre av 

informanterna hade varit med och startat det sociala företaget varav två av dessa var idag 

anställda på halvtid och en var medarbetare i det sociala företaget. Av dem övriga 

informanterna var det en som arbetstränade och tre som var anställda. De sociala företagen 

som vi besökte runt om i Halland för att genomföra intervjuerna skiljde sig åt beroende på 

vad företaget arbetade med och erbjöd. Intervjupersonernas arbetsuppgifter kunde vara allt 

ifrån att baka, laga mat, städa, sköta hundar, syssla med marknadsföring, föra bokföring och 

sköta personalfrågor. 

 

6.2    Tiden utan arbete 

Under intervjuerna beskrev informanterna för oss hur de upplevde den tid som de stod 

utanför arbetsmarknaden, både på en individuell som social nivå. När dessa frågor ställdes 

blev personernas röster dämpade, de skruvade på sig i stolarna och vissa undvek 

ögonkontakt. Samtliga informanter beskrev att de till största del mådde psykiskt dåligt under 

hela eller delar av perioden som de inte hade ett arbete. Några använde ordet “fruktansvärt” 

för att beskriva hur de mådde och en annan att hen “mådde skit”. 

“Det var både upp och ner, men det var ganska illa när det var som värst. Det var inte så 

lätt. Nej, det var en tuff period.” (Robin) 

 



29 
 

Majoriteten av de intervjuade uttryckte att det var svårt att få hjälp under perioden de var 

utan arbete. De flesta hade önskat att de fått mer hjälp från myndigheter som bland annat 

kommunen, socialen och arbetsförmedlingen. Avsaknaden av hjälp tyckte några påverkade 

hur de såg på sig själva och Fatima beskrev sin självbild perioden hon var utan arbete såhär; 

“Självbilden sjunker när man inte får någon hjälp att komma någonstans eller får någon 

slags sysselsättning. Till sist såg jag på mig själv som att jag inte var värd någonting, inte 

värd att få någon hjälp” (Fatima) 

 

Samtliga beskrev hur de hade en negativ bild av dem själva när de var arbetslösa. Robin 

tyckte att det gick i perioder men att självbilden mestadels var nere på botten. Annika 

beskrev hur hon tappade självförtroendet när hon sökte jobb efter jobb utan resultat. Sam 

däremot uttryckte sin ovilja att titta på sig själv i spegeln; “man tänker att gud, kan jag inte 

sätta på mig några snygga kläder nån gång eller piffa till håret”. Hon kände sig liten under 

perioden utan arbete, nästan som ett litet barn som väntade på hjälp från sin mamma och 

pappa. Samtliga intervjupersoner beskrev hur dagarna flöt samman på grund av bristen av 

rutiner och struktur. Flera beskrev ett behov av att ha något att göra om dagarna, och att 

detta inte tillfredsställdes. Bland annat beskrev Fatima om hur hon tillbringade dagarna med 

att försöka hitta något hon kunde sysselsätta sig med dagen efter, även om det bara 

handlade om ett par timmar och att detta kändes som ett heltidjobb i sig. Andra beskrev hur 

de drog sig undan från att göra saker, även att det minsta lilla var jobbigt. Annika menade 

att hon blev lat av att inte ha några rutiner eller någon struktur i vardagen och att hon därför 

sköt på det som behöver göras, vilket även andra berättade. Kim, Annika och Sam beskrev 

även hur de drog sig undan från att träffa bekanta eftersom de inte ville ha frågan om vad de 

sysslar med, vilket bidrog till att den sociala biten som de ansåg att ett jobb bidrar till blev 

obefintlig.  

 

“Det är ju inte roligt när man sitter och pratar med kompisar eller om man träffar en 

gammal bekant på stan: ”Ja vad gör du då?” ”Nej jag är arbetslös.”. Folk ryggar ju 

tillbaka och undrar: “Jaha.... är det möjligt?”. Men det kanske bara är inbillning, att 

man själv får den tanken att andra tycker att man är värdelös.” (Annika) 

 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg sig dock ha kontakt med vänner och familj under tiden 

utan arbete. Ida tyckte att hon hade kontakt med vänner men att samtalen var mer 
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rutinmässiga och inte utvecklande. Robin menade att det gick i perioder att han ibland 

träffade vänner i samma situation men att han för det mesta var ensam. Fatima beskrev hur 

hon inte hade klarat sig utan sina vänner under perioden utan arbete, men att hon kände sig 

isolerad och utstött från samhället. .I frågorna om hur den sociala gemenskapen var under 

perioden de inte hade ett arbete pratade informanterna mer om deras saknad av stöd från 

samhället i allmänhet snarare än saknad av gemenskap av vänner och familj. 

6.3 Arbetet i det sociala företaget 

Under intervjuerna samtalade vi om vad arbetet betyder för informanterna. Att ha ett arbete 

i sig, även om det inte var på det sociala företaget, ansåg intervjupersonerna var viktigt. 

Sam beskrev hur det plötsligt kändes roligt att leva nu när hon hade ett arbete. Samtliga 

informanter berättade att de idag mådde bättre, framförallt psykiskt, än de gjorde under 

perioden som de stod utanför arbetsmarknaden. 

“Det har väl gått lättare med allting, framförallt mentalt. Man kommer igång på ett helt 

annat sätt när man arbetar. Förut kunde småsaker vara jobbiga, att man skulle på möte 

exempelvis. Man kommer igång på ett helt annat sätt när man inte lever lika mycket i 

utkanten av samhället.” (Robin) 

 

Av intervjuerna framgick att arbetet i det sociala företaget även har påverkat sättet som 

informanterna ser på sig själva. Robin ansåg att arbetet gjort att han automatiskt fått en 

sundare och mer realistisk självbild än när han var arbetslös. Flera berättade även hur de 

idag tror mer på sig själva och inte har en lika negativ självbild som de hade under perioden 

de stod utanför arbetsmarknaden. När Ida fick frågan om hur hennes självbild såg ut burrade 

hon upp sig i stolen och beskrev hur stolt hon var över att ha ett arbete att gå till; “[...] och 

framförallt framför barnen, när dom säger att mamma jobbar känns det jättebra”. Även 

Sam uttryckte att hon var stolt över sig själv nu när hon arbetar i det sociala företaget. Andra 

beskrev hur de vågar ta mer plats än förut, bland annat på grund av att de blivit mer 

självsäkra. 

“Jag står upp för mig själv på ett helt annat sätt. Det påverkar både privat och med andra 

myndigeter, jag vågar ta för mig och man blir hörd. Jag tror på mig själv mer, jag är mer 

självsäker och mer social.” (Fatima) 
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Förutom att informanterna idag har en mer positiv bild av sig själva har de också fått in mer 

rutiner i vardagen efter att de började arbeta i det sociala företaget. Många beskrev det som 

en lättnad att ha ett arbete att gå till och att veta vad de skulle göra om dagarna. Fatima 

menade att hela hennes dagar påverkas av att hon har ett arbete att gå till, och att rutinerna 

gjort att även de privata delarna fungerar. 

 

“De här att man blir lite trött på sitt arbete det hör ju till och att man känner “äntligen fredag!” 

Man måste ha en sysselsättning eller ett arbete att gå till för att man ska kunna känna det så. Å då 

känner man att det är meningsfullt, hela livet egentligen.” (Sam) 

 

Att ha ett arbete att gå till varje dag menade informanterna även gör att den sociala 

gemenskapen kommer automatiskt i och med att de träffar människor genom arbetet. För 

Kim och Robin har arbetet inneburit att de blivit mer sociala även privat. Från att tycka att 

det var jobbigt att träffa bekanta och utsättas för frågor, är några informanter mer öppna att 

träffa andra idag för att de har ett arbete att berätta om. Andra informanter ansåg inte att 

gemenskapen med vänner och familj har påverkats av att de börjat arbeta. Majoriteten 

beskrev hur arbetet i det sociala företaget har gjort att de känner sig mer som en del av 

samhället. Robin berättade att anställningen gjort att han blivit mer involverad i 

samhällslivet men att han fortfarande inte intresserade sig för politik och samhällsfrågor. 

Fatima ansåg däremot att hon fortfarande stod utanför samhället idag, men då hon precis 

börjat arbeta i det sociala företaget trodde hon att det på sikt skulle göra att hon känner sig 

som en del av samhället. Förutom dem sociala aspekter som arbetet ger menade många 

informanter att även det ekonomiska behovet tillförställdes. Stina nämnde sin lättnad av att 

inte behöva gå till socialen och “tigga pengar”, som hon uttryckte det. Även att inte behöva 

vara beroende av någon annan utan att kunna handla det man vill, när man själv vill, tyckte 

både hon och Ida var viktigt. 

6.4  Det sociala företagets betydelse 

När intervjupersonerna började prata om det sociala företaget i sig var det många som 

lös upp och beskrev hur mycket det betydde för dem. Stina gjorde ett stort hjärta i 

luften med sina armar när hon beskrev den kärlek hon hade till det sociala företag hon 

jobbade på. Det var flera anledningar som gjorde att det sociala företaget betydde 

mycket för våra informanter, en av dem var gemenskapen med arbetskollegorna. 
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Deras kollegor i det sociala företaget hjälper och stöttar varandra och alla problem 

som uppstår löses gemensamt. Fatima kände att det var som att komma till en familj 

varje gång hon kom till det sociala företaget och träffade arbetskollegorna. Både Ida 

och Stina, som arbetar på samma sociala företag, ansåg att de växte tillsammans med 

sina kollegor och det sociala företaget; 

“Vi tycker om vårt jobb, vi älskar varandra och vi älskar att jobba här. [...] Vi är stolta över oss 

själva för att vi gör någonting, vi växer hela tiden vilket känns jättebra.” (Ida) 

 

En annan anledning till att det sociala företaget betydde mycket för våra informanter var att 

de hade möjlighet att vara med och bestämma hur verksamheten ska fortskrida och 

utvecklas. Informanterna uttryckte detta genom ord som delaktighet och medbestämmande. 

Fatima nämnde exempelvis att på det sociala företaget hon jobbar på kan personalen komma 

med förslag om hur saker och ting ska fungera där samt att hon kände att hon kunde vara 

med och påverka. Annika berättade även om hur alla på det sociala företaget ska vara 

överens om dem beslut som tas, dock ansåg hon att det tog lite längre tid att komma fram till 

ett beslut. Andra informanter såg endast fördelar med att vara med i beslutsprocessen 

eftersom de kunde vara med och påverka vad som skulle göras eller inte, de kunde 

exempelvis neka uppdrag om de kände att de inte hann med. Flera beskrev också hur de 

kunde anpassa arbetet efter personens mående, vilket Kim uttryckte; “man kan komma en 

dag och säga att man mår dåligt, man kan gråta om man vill. Det är helt okej.”. Förutom att 

arbetet anpassas efter individens mående anpassas det också efter individens egen förmåga 

på det sociala företaget, vilket samtliga ansåg betydde väldigt mycket. Detta istället för att 

individen ska anpassa sig till arbetet, som flera av informanter hade upplevt att de var 

tvungna att göra på andra arbetsplatser. 

 

“Om vi exempelvis tar xxxx (ett annat företag), så är det mer att du gör det du blir tillsagd. Men 

du har ingenting att säga till om och du kan inte heller påverka någonting. Här på det sociala 

företaget jobbar alla på samma villkor utifrån sin egna kapacitet. Ingen blir tvingad till någonting 

och man har väldigt mycket att säga till om. Det är en mycket stor skillnad måste jag säga. Man 

får chans att växa som människa här.” (Fatima) 

  

Samtliga informanter jämförde även arbetet i ett socialt företag mot arbetet i ett vanligt, 

vinstdrivande företag. Alla ansåg att det fanns likheter mellan företagen, som att arbetet 

skapade struktur och rutiner och att ett socialt företag också behöver få in pengar via dess 
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verksamhet. Det var snarare arbetskulturen som skiljde företagsformerna åt. Kim menade att 

på ett vanligt företag gör man sina arbetsuppgifter och att det finns en risk för att bli 

avskedad om man misslyckas med arbetet. Hon menade även att det inte finns lika stora krav 

på personerna på ett socialt företag eftersom man där har fler möjligheter att arbeta med sig 

själv. 
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7.  Analys 

Nedan tolkar vi vårt empiriska material som vi har samlat in genom intervjuer och som 

presenteras utifrån två teman. I vår analys utgår vi främst från fenomenet arbetets betydelse 

som vi sätter i förhållande till informanternas upplevelser av att ha ett arbete eller att inte ha 

ett arbete. Vi analyserar även kring vilken betydelse det sociala företaget har för individen 

som arbetar i företaget utifrån det sociala företagets grundstenar. Vår tidigare forskning och 

teorier används för att skapa en större helhet. 

7.1 Upplevelser om arbetslöshet och att arbeta 

Under tiden vi har utfört studien har vi skapat oss en uppfattning om hur det är att stå utanför 

arbetsmarknaden och hur det sedan kan förändras när individen får ett arbete. Gemensamt 

för våra informanters upplevelser var att det var en påfrestning på olika sätt att stå utan 

arbete, inte minst innebar större delen av arbetslösheten att de mådde dåligt mentalt. Detta 

blev särskilt tydligt när informanterna skruvade på sig i stolen och att deras röst blev dämpad 

när frågor om deras tid utan arbete ställdes, vilket visar på tecken på att det var jobbiga 

frågor att besvara samt att det var en tuff period att se tillbaka på. Att psykisk ohälsa är 

förknippat med arbetslöshet bekräftar Starrin & Janson (2005) samt Murphy & Athanasou 

(1999) som fastslår att arbetslöshet har negativa effekter på det psykiska välmåendet. Starrin 

& Janson (2005) forskning visar att den mentala ohälsan är större bland arbetslösa än bland 

arbetande individer, där de mätte ohälsan genom hur individerna själva uppfattade deras 

psykiska ohälsa, grad av nedstämdhet samt känsla av ängslan och oro. När våra informanter 

såg tillbaka på tiden de stod utan arbete beskrev de att de inte mådde bra psykiskt och att de 

kände sig deppiga, vilket nu var bättre när de arbetade i det sociala företaget. Flera mådde 

dåligt av att inte veta hur deras framtid såg ut. Murphy & Athanasou (1999) undersökte olika 

studier som hade mätt individers självuppskattade hälsa genom att bedöma hälsan i grad av 

individers personlighet, humör och psykiska sårbarhet. Den slutsats Murphy & Athanasou 

sedan drar är att den psykiska hälsan generellt försämras av att förlora arbetet men att den 

förbättras om arbetslösa individer får ett arbete. Våra informanters självuppskattade hälsa 

beskrivs liknande där de menar att sedan de började arbeta är de gladare, har fått mer energi 

samt att småsaker, som att gå på ett möte, inte är lika jobbiga som när de var utan arbete. 

Arbetslöshet kan alltså bidra till psykisk ohälsa, men det kan också ge motsatt effekt, vilket 

Murphy & Athanasou trycker på. 
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Vad är det då som gör att arbetslöshet är förknippat med psykisk ohälsa? Marie Jahodas 

(1982) latenta deprivationsmodell bygger på att arbetslösa mår psykiskt dåligt eftersom de 

inte får flera grundläggande behov uppfyllda, behov som vanligtvis uppfylls genom att 

individen arbetar. Det första behovet som Jahoda menar att ett arbete uppfyller är att det ger 

en tidsstruktur i individens liv, bristen av en strukturerad vardag med rutiner gör att en 

individ mår psykiskt dåligt. Detta var tydligt hos våra informanter som berättade att dagarna 

flöt ihop under perioden de stod utan arbete eftersom de inte hade ett arbete att gå till eller 

hade andra rutiner i vardagen, vilket de tyckte var påfrestande. Med ett arbete att gå till varje 

dag hade de nu fått in rutiner i vardagen och flera kände en lättnad över att ha veckan 

planerad. 

Att ha ett arbete att gå till gör inte enbart att individen får en tidsstruktur utan också att 

individen blir regelbundet aktiverad enligt Jahoda (1982). Hon menar att individer utan 

arbete har svårt att hitta något att sysselsätta sig med om dagarna om de inte har ett arbete 

att gå till, och utan en regelbunden aktivitet blir individen passiviserad och mår psykiskt 

dåligt. Flera av våra informanter hade inget att göra om dagarna samt hade svårt att aktivera 

sig själva. De menade att de blev lata av att inte ha en regelbunden aktivitet som arbetslösa 

och de ofta sköt upp sysslor till dagen efter för att de visste att de ändå inte hade något att 

göra den dagen heller. Enligt Jahoda mår individen inte bra av att inte ha en stabilitet i 

vardagen, vilket gör att behoven tidsstruktur och regelbunden aktivitet är så viktiga att 

uppfylla. De två behoven är därmed nära sammankopplade med varandra, och utifrån vad 

informanterna beskrev såg vi att behoven även är beroende av varandra, om det finns en 

brist av tidsstruktur blir individen inte heller regelbundet aktiverad och vice versa. 

Förutom en stabilitet i vardagen ger arbetet också upphov till en personlig identitet och/eller 

en social status enligt Marie Jahoda (1982). Med det menar hon att identiteten och statusen 

är ihopkopplat med hur samhället ser på individen och vilken plats individen har i 

samhället. Utan arbete saknar individen en social status vilket gör att individen hamnar i 

utanförskap och därmed också får svårt att identifiera vem de är som personer. Att den 

personliga identiteten har en koppling till behovet av att ha ett arbete bekräftas av Bartonek 

(2005) som beskriver att under tiden som en individ arbetar finner den sitt egna “jaget”. 

Med det menar han att en individ arbetar för sitt egenintresse, vilket inte enbart ligger i den 

ekonomiska eller materiella vinningen, utan även i den individuella utvecklingen. Han 

menar att individen har ett behov av att kunna utveckla sig själv samt växa som person 

vilket sker genom arbetet. Liksom Jahoda ser Bartonek alltså att individen identifierar och 
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finner sig själv genom arbetet. Samtliga av våra informanter uttryckte att bilden av dem 

själva var väldigt negativ den tid de var utan arbete och att de idag hade en mer positiv 

självbild, de tror mer på sig själva och är mer självsäkra idag. Informanternas självbild hade 

alltså förändrats och förbättrats sedan de började arbeta och inte längre stod utan arbete, 

vilket vi tolkar som att de antingen är på väg att utveckla en egen identitet, ett eget “jag”, 

eller att de redan har gjort det. Arbetet har alltså uppfyllt behovet av en personlig identitet 

hos informanterna utifrån vår tolkning av Jahodas och Bartoneks teorier. 

Den personliga identiteten som uppstår genom arbete är som beskrivet tidigare även 

ihopkopplad med individens sociala status, vilket även den uppstår genom arbetet. Är en 

individ utan arbete är hen utan social status och känner sig i utkanten av samhället enligt 

Jahoda (1982). Några av informanterna drog sig undan från att träffa andra människor och 

uttryckte en ovilja att berätta för andra att de var arbetslösa, vilket kan ses som att de 

skämdes över att de hade en låg social status. Detta bekräftar även informanternas känsla av 

att de kände sig utanför det etablerade samhället när de var arbetslösa. 

Den sociala statusen kan alltså skapa förutsättningar för antingen exkludering eller 

inkludering i samhället, vilket Jan-Inge Jönhill (2012) diskuterar i relation till sociala 

system. Han menar att exkludering eller inkludering gäller för en specifik grupp men endast 

under vissa tidpunkter eller situationer. Arbetet i sig kan ses som ett socialt system och 

arbetslösa som en specifik grupp av individer som för tillfället står utan arbete. Att våra 

informanter inte ville berätta för andra att de stod utan arbete, tolkar vi som att de inte ville 

kategoriseras till gruppen arbetslösa på grund av att det innebär en exkludering från 

samhället. Enligt Jönhill har individen nämligen en önskan av att bli inkluderad och att inte 

hamna utanför gemenskapen i samhället. Arbetslösa är alltså inte en del av det sociala 

systemet arbete, eller som Jahoda (1982) menar saknar arbetslösa en social status. När 

informanterna nu har ett arbete kände de sig mer som en del av samhället, vilket kan bero 

på att de inte längre kategoriseras som arbetslösa och därmed blir inkluderade i samhället 

igen.  De känner sig även  stolta över sig själva idag, vilket alltså kan bero på den status i 

samhället som ett arbete innebär. 

Att individer i utanförskap kan bli inkluderade i samhället genom sociala företag bekräftas 

av Seddon, Hazenberg och Denny (2014), som studerade deltagarna samt personal i ett 

arbetsträningsprogram som gjordes via ett socialt företag. Författarna menar att ett 

arbetsintegrerande socialt företag kan ses som en metod att bekämpa exkludering i 
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samhället, eftersom arbetet där kan stärka självkänslan för människor i socialt utanförskap. 

Utifrån detta kan vi inte säga om informanternas känsla av att ha blivit mer som en del av 

samhället beror på att de arbetar på just ett socialt företag eller om de känt sig lika 

inkluderade genom en vanlig anställning. 

En inkludering i samhället innebär även att individen träffar fler människor. Enligt Jahodas 

(1982) latenta deprivationsmodell utökas en individs sociala relationer när individen arbetar, 

och individen får ett nätverk som sträcker sig längre än familj och närmast anhöriga. Under 

sin period av arbetslöshet träffade informanterna mestadels deras närmste umgängeskrets. 

Idag har deras sociala relationer inte bara utökats genom sina möten med sina arbetskolleger 

utan nu vågar de vara mer öppna för att skapa nya sociala relationer genom att de bland 

annat är mer rörliga i samhället. Detta kan bero på att de idag är inkluderade i ett socialt 

system, utifrån Jönhills (2012) teori, och inte längre drar sig undan från samhällslivet på 

grund av den exkludering som arbetslösheten skapar. Eftersom arbetet även innebär en social 

status, enligt Jahoda (1982), kan även det vara en bidragande faktor till att individen inte 

längre drar sig från att träffa andra människor, eftersom de inte längre känner en skam. 

Den sociala gemenskapen i arbetet gör enligt Jahoda (1982) även att individen får vara en 

del av en kollektiv strävan efter ett gemensamt mål. Hon menar att det är viktigt för en 

individ att arbeta ihop med andra människor och känna att man uppnår och strävar efter 

något ihop, vilket är fallet på dem flesta arbeten. Informanterna kände att de tillsammans 

med arbetskollegorna samverkar och hjälper varandra samt löser dem problem som uppstår 

gemensamt.  Dock kan detta bero på att de arbetar på ett socialt företag, som enligt 

definitionen bland annat bygger på delaktighet och gemenskap i arbetet. I det sociala 

företaget är samtliga arbetare delaktiga i verksamheten och de arbetar alla efter ett 

gemensamt mål. Sociala företag uppfyller alltså behovet av en kollektiv strävan utifrån 

Jahodas deprivationsmodell. Bartonek (2008) diskuterade arbetets betydelse där han kom 

fram till att arbetet bland annat är viktigt ur den kollektiva aspekten utifrån Hegels 

perspektiv. Hegel menar i likhet med Jahoda att det är viktigt för individer att känna att de 

är en del av en gemenskap och att de är med och bidrar till kollektivet och samhället, vilket 

de får genom arbetet. Vi kan dock inte fastslå att alla arbeten uppfyller detta behovet, men 

det vi kan se utifrån resultatet är att det sociala företaget gör det. 

I Bartoneks (2008) diskussion om arbetets betydelse belyser han även arbetets ekonomiska 

funktion, vilket han diskuterar utifrån Smiths syn på arbete. Enligt Smith är individen 
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egoistisk och rationell och arbetar enbart för den ekonomiska vinningen. Detta bekräftas 

till viss del av att några av våra informanter tryckte på just den ekonomiska aspekten när de 

diskuterade vilken betydelse det har att de idag arbetar. I likhet med Smith anser Jahoda 

(1982) att individen framförallt arbetar för att kunna försörja sig. Dock menar hon att 

arbetet även uppfyller andra grundläggande behov, alltså behoven ur den latenta 

deprivationsmodellen, och därmed anser vi att hon motsätter sig Smiths teori om att arbetet 

inte har något egentligt värde för människan i sig. Jahoda menar att dessa behov uppfylls 

som en effekt av hur arbetet är organiserat och kan uppfyllas utan att individen reflekterar 

över det. Trots att individen arbetar av ekonomiska skäl har alltså arbetet stor betydelse för 

individen och dess välmående. Bartonek (2008) är även han kritisk till Smiths teori om att 

arbetets värde enbart ligger i den ekonomiska vinningen. Han anser att ett arbete även har 

betydelse utifrån kollektivistiska och individuella aspekter, och att det är kombinationen av 

de tre som är anledningen till att arbetet är av stor vikt för människan. Starrin och Jansons 

(2005) undersökning visade att ekonomisk stress kan leda till psykisk ohälsa. När våra 

informanter var arbetslösa var det några som var tvungna att be om pengar hos 

Socialtjänsten för att kunna köpa vad de behövde, vilket de tyckte var jobbigt och något vi 

anser kan innebära en “ekonomisk stress”. Att de mådde dåligt som arbetslösa kan alltså 

till viss del bero på ekonomiska anledningar. Dock, som Jahoda och Bartonek betonar, är 

den ekonomiska biten enbart en del av anledningen till att individen mår bra av att arbeta. 

Enligt Jahoda (1982) är det alltså bristen av de väsentliga behoven, som arbetet automatiskt 

uppfyller, som gör att individen mår psykiskt dåligt. Dessa behov är mer eller mindre lika 

varandra och även beroende av varandra, för att om ett behov uppfylls, uppfylls också ett 

annat. Jahoda poängterar dock att dessa behov inte nödvändigtvis måste uppfyllas genom 

arbete, om flera behov uppfylls på annat sätt behöver alltså inte arbetslöshet automatiskt 

innebära psykisk ohälsa. Detta kan ses i informanternas berättelser om att de inte enbart 

mådde psykiskt dåligt som arbetslösa, vilket verkade bero på att flera av behoven periodvis 

tillfredsställdes på annat sätt än genom arbete. Under dessa perioder hade informanterna 

nämligen något att sysselsätta sig med om dagarna, som att exempelvis gå på regelbunden 

träning, och genom att göra detta hade de även god kontakt med andra människor. De 

beskrev dock att de ändå inte mådde så pass bra under dessa perioder som de gör idag. Vi 

anser därför att arbete är det bästa sättet för att få behoven uppfyllda, vilket även Jahoda 

menar, eftersom arbetet innebär att samtliga behov blir uppfyllda samtidigt i kombination 

med det ekonomiska behovet. 



39 
 

7.2  Det sociala företaget och medbestämmande 

Frågan är nu om informanterna mår bättre endast på grund av att de idag har ett arbete eller 

om det sociala företaget i sig varit en bidragande faktor? Jahoda (1982) hävdar att 

arbetsförhållanden på en arbetsplats kan ha stor påverkan på individers psykiska välmående. 

För att individen ska vara nöjd med sitt arbete och må bra psykologiskt måste arbetet upplevas 

humant. Viktiga faktorer Jahoda lyfter för humanitärt arbete är dem anställdas möjligheter att 

vara med och bestämma, att de anställda samverkar med varandra samt att arbetet kan 

anpassas efter dem anställdas förmåga. Informanterna poängterade hur de får vara med och 

påverka arbetet, att de tillsammans på det sociala företaget kommer fram till gemensamma 

beslut samt att arbetskollegorna hjälper och stöttar varandra, vilket stämmer överens med 

Jahodas (1982) kriterier om humanitärt arbete. I likhet med Jahoda menar Gallie (2013) att 

medbestämmande och deltagande på arbetsplatsen är viktiga för det psykiska välbefinnandet, 

framförallt att individen får bestämma över sina egna arbetsuppgifter. Våra informanter 

beskriver hur de kan påverka sitt arbete i det sociala företag, vilket enligt Gallie är den bästa 

förutsättningen för de anställdas psykiska välmående. 

Wright & Kim (2004) menar att delaktighet har en inverkan på om en anställd känner sig 

nöjd med sitt arbete eller inte. Samtliga informanterna beskrev hur mycket de tyckte om att 

arbeta i det sociala företaget och flera beskrev det som att de idag älskade sitt arbete, 

mycket på grund av deras möjlighet till att anpassa arbetet efter deras egen förmåga.  När 

några av informanterna jämförde sitt nuvarande arbete på det sociala företaget med arbeten 

de haft tidigare på “vanliga” vinstdrivande företag beskrev de att de inte hade samma 

inflytande eller möjlighet till att påverka arbetet där som de har idag på det sociala företaget, 

dock beror informanternas svar på var och vad de arbetat tidigare. Att man på arbetet tar 

hänsyn till dem individuella skillnaderna menar Jahoda (1982) gör att individen känner sig 

unik och behövd, vilket några av våra informanter menade var viktigt för att de skulle må 

bra. 

 

I likhet med Jahodas teori om humanitärt arbete visar Starrin och Jansons (2008) forskning 

på att arbeten som är outvecklande och otrygga-ofria skapar psykisk ohälsa i nästintill 

samma utsträckning som arbetslöshet. Osäkra och otrygga anställningar samt brist på 

inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetet ökade nämligen förekomsten av 

nedstämdhet, ängslan och oro samt psykisk ohälsa bland dem individer som Starrin och 

Janson undersökte. Även Wright & Kim (2004) såg ett samband mellan 
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utvecklingsmöjligheter i arbetet med det psykiska välmåendet och hur detta påverkade 

jobbegenskaperna i en positiv bemärkelse. Att få ett arbete betyder alltså inte att individen 

automatiskt mår psykiskt bra, utan arbetsförhållandena spelar även de en stor roll. Det 

informanterna har beskrivit om det sociala företaget är att arbetet där både är utvecklande 

och tryggt, vilket vi ser som en viktig faktor för att må bra. Den samverkan Jahoda (1982) 

beskriver som en viktig del i det humanitära arbetet kan liknas vid hennes teori om vikten av 

att känna en kollektiv strävan efter ett gemensamt mål, vilket är ett av dem grundläggande 

behov hon menar ska vara uppfyllda för att individen ska må bra psykiskt. 

En lösning Jahoda (1982) har för att göra arbeten mer humanitära är alternativa 

anställningar, exempelvis att arbetslösa går samman i kollektiva arbetsorganisationer där 

människan sätts i fokus och inte produktiviteten. Sociala företag arbetar just med att 

integrera människor utan arbete in på arbetsmarknaden och utifrån ledorden delaktighet och 

medbestämmande kan ett socialt företag ses som en alternativ anställning med humanitära 

arbetsförhållanden. Informanterna tryckte även på att detta arbetsförhållande var något som 

påverkade deras psykiska välbefinnande positivt, vilket flera av de nu presenterade 

forskningsstudierna och teorierna också tyder på. 

 

8.  Avslutande reflektioner 

Vi anser att vår studie har bidragit med en ökad förståelse om att det är psykiskt påfrestande 

att stå utanför arbetsmarknaden i dagens samhälle och att arbetet tillgodoser flera viktiga 

behov, förutom det ekonomiska behovet, för att individen ska må bra. Arbetet innebär 

framförallt att individen får en strukturerad vardag, att individen träffar människor och känner 

sig som en del av samhället. 

Vår slutsats är dock inte att arbetet automatiskt ger ett psykiskt välmående. Om individen 

inte har möjlighet att påverka eller får vara med och bestämma i arbetet kan individen må 

dåligt som en följd av arbetet. Andra viktiga delar för att individen ska må bra är att 

arbetskollegorna samverkar och att det finns möjlighet att anpassa arbetet efter individen. 

Här menar vi att det arbetssätt som sociala företag förespråkar uppfyller dessa kriterier och 

sätter människan i fokus. Ett av sociala företagets mål är att integrera människor som är i 

socialt utanförskap in på arbetsmarknaden. Att de anställda har möjlighet att arbeta efter 

deras egen förmåga gör det även möjligt för dem som inte är fullt arbetsförda att få ett 

arbete och därmed kunna ta del av dem positiva effekter som ett arbete ger. 
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Kan då sociala företag bidra till att minska arbetslösheten och göra att färre människor mår 

dåligt på grund av att de står utan arbete? På det sätt som sociala företag är organiserade 

anser vi att det är möjligt. Vi hoppas därför att det kommer göras en satsning på sociala 

företag i framtiden och att arbetsmarknadsministern, Ylva Johansson (S), ger dem sociala 

företagen en utökad roll i samhället. 

Vi anser att den fenomenologiska ansatsen samt vårt abduktiva förhållningssätt hjälpt oss 

fånga informanternas upplevelser om hur det är att vara arbetslös och att sedan få ett arbete i 

ett socialt företag. Det hermeneutiska perspektivet har sedan gett oss möjlighet att tolka 

informanternas upplevelser i förhållande till arbetets betydelse utifrån teorier och tidigare 

forskning. Den teori vi hittade om arbetets betydelse för individen som kändes mest relevant 

för studien var den latenta deprivationsmodellen av Jahoda. Teorin gav oss en förklaring till 

arbetets olika behov för individens psykiska välmående. Eftersom vi till stor del utgår från 

Jahodas latenta deprivationsmodell i vår analys hade vi istället kunnat förhålla oss deduktivt, 

och därmed kunnat utgå från hennes teori vid insamlingen av det empiriska materialet. Vi 

anser dock att informanternas upplevelser i deras livsvärld inte hade kunnat fångas lika 

ingående och utan större påverkan av vårt teoretiska ramverk med ett deduktivt 

förhållningssätt, och att vi därför gjorde rätt val. 

 

Det var svårt att hitta tidigare forskning om vilken betydelse arbetet i ett socialt företag har 

för individens psykiska välmående. Vi anser därför att vår studie är relevant på grund av att 

den lyfter vilka behov som arbetet i ett socialt företag kan tillgodose förutom dem behov ett 

“vanligt” arbete uppfyller. Inför framtida undersökningar hade det varit intressant att jämföra 

tidigare arbetslösa individers upplevelser av att få en anställning i ett socialt företag kontra 

att få en anställning i ett “vanligt”, vinstdrivande företag. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

1.   När fick du ditt arbete i detta sociala företag? 
2.   Vad gör du i det sociala företaget? 

3.   Hur länge var du arbetslös innan du började arbeta i det sociala företaget? 

4.   Hade du ett jobb innan du blev arbetslös? 

5.      Hur var den perioden när du var arbetslös?  

 

 Följdfrågor i fall det inte framgår: 

a.    Hur mådde du? 

b.   Hur såg du på dig själv/Hur var din självbild? 

c.    Hur såg din vardag ut när du var aretslös? 

d.    Hur var ditt sociala liv? Kände du att arbetslösheten skapade en isolering 

gentemot dina vänner, din familj och samhället i övrigt? 

6.      Hur fick du sedan denna anställning i det sociala företaget? 

a.       Fick du någon hjälp med att få denna anställning eller var det ditt egna 

initiativ? 

 

7.      Vad har det sociala företaget för betydelse för dig? 

8.   Vad betyder det för dig att du idag har ett arbete/en anställning? 

9.   Hur har ditt liv påverkats efter du fick en anställning i ett socialt företag? Hur har 

anställningen påverkat… 

a.    Din vardag? 

b.   Hur du mår? 

c.    Hur du ser på dig själv/din självbild? 

d.    Ditt sociala liv? Känner du att anställningen har påverkat gemenskapen med 

dina vänner, din familj och samhället i övrigt? 
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