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The theme of this bachelor thesis in sociology has been developed through the perspective of 

”grounded theory”, where the writers starting point touched the subject of integration in the 

organization Samhall in Sweden, an organization that hires disabled individuals that do not 

have enough working abilities to be hired any place else. From there, the methodology moved 

into a qualitative research through interviews with first generation immigrants hired at 

Samhall, where the result presented clear patterns of integration problems such as 

identification with an organization that does not have a normal way of working, the feelings 

of security which led to an unwillingness to leave the organization (which actually is the main 

goal of Samhall) and the stigmatized presumptions of the organization as such that makes it 

even harder to get a regular job on the open work market. These patterns were then put 

together with theories of stigma, cultural sociology and organizational identification, which 

three were the theoretical framework of this thesis. This study has contributed with an 

enlightenment of how it is to be an immigrant in a state governed organization and the 

consequences that follow when integrating an immigrant in a work disabled working 

environment.  
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Förord 
 Att ha önskan och målet att bli sociolog kan ibland vara en utmaning – inte minst på 

släktmiddagar och utekvällar på barer med sina kompisar. Det är snarare en regel än ett 

undantag att man måste förklara vidare vad det är som man egentligen gör och att en 

sociolog inte är samma sak som en socionom. Under vår tid på Linnéuniversitet i Växjö har 

en förenklad definition av sociologi växt fram som vi har presenterat för våra släktingar som 

om och om igen ställt frågan – men vad blir man om man studerar sociologi?  

 

Mitt och Fannys svar har blivit, i all sin enkelhet, att vi är som psykologer – men istället för 

att studera och undersöka hur hjärnan påverkar våra känslor, handlingar och val, ser vi 

sociologer till samhället och undersöker hur dess strukturer påverkar alla människor. Svaret 

har ofta fått en ”aha”-respons efter sig, men fortfarande med följdfrågan – men vem vill 

anställa en sån’ då? Den frågan väntar vi fortfarande på att bli besvarad, och hoppas att när 

vi tar examen i vår, att vår kunskap och utveckling ska vara något som kommer att ta oss 

vidare till nästa kapitel i våra liv.  

 

Det har varit en ära att få träffa så många människor från olika delar av världen och fått 

höra om deras långa resa hit till Sverige. Att få höra deras berättelser om tider i sorg och 

motgång, om tider i ovisshet, och tider av hopp om en ljusare framtid. Det har varit glädjande 

att få ha blivit så varmt välkomnade av dessa människor och även deras chefer och 

samordnare. Och för att knyta ihop säcken, har det varit betryggande och lugnande att få ha 

två stycken handledare att komma till i stunder av förvirring eller av sprudlande idéer. Vi vill 

tacka er alla för att ha varit en del av vårt examensarbete!  

 

Men för att komma tillbaka till frågan om vad man blir om man studerar sociologi, så finns 

det ytterligare ett svar på den frågan som vi kommit till att se mer till nu i sluttampen på våra 

studier. Sociologi är att lära sig om människor och hur vi kan ha inflytande på varandras 

livsval och möjligheter, bara genom att vara människor. Och genom att studera sociologi tar 

vi inte bara ett steg mot att förståelse och kunskap om stigmatiserade grupper och 

stereotypiska bilder av stadsdelar som är stora problem i världen idag– vi tar också ett steg 

mot att lösa dem. Och med det i tanken, kan vi inte komma på något bättre att studera än 

sociologi.   
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1.0 Inledning 

När man är på resande fot i Sverige funderar man egentligen sällan på hur rent det är på 

tågstationerna – inga soptunnor som svämmar över, inga McDonaldspåsar som flyger runt i 

vindvirvlarna och det är sällan man ser cigarettfimpar ute på tågplattformarna. Vi lever i ett 

relativt rent samhälle där allt från staten till privata företag lägger vikt i att vi inte ska skräpar 

sönder städernas gågator och tågstationer.  

Sällan är det kanske också att vi funderar på hur det kan vara så rent – är Sveriges 

befolkning verkligen så renliga och miljövänliga av sig som det ser ut? Svaret på den frågan 

är ett enkelt nej. Men om man vid nästa tillfälle som man befinner sig på en tågstation i 

väntan på att åka till det där mötet i Göteborg eller familjeträffen i Alvesta kan man, om man 

tittar lite extra, ofta se städarbetare i svarta arbetarkläder med en färgglad logga från Samhall, 

som både syns längs med byxbenet, på ryggen och på framsidan av västen.  

Något som man som en fullt frisk och arbetande individ ute på den öppna 

arbetsmarknaden inte heller kanske funderar på så ofta är det faktum att det finns människor 

som är begränsade i sitt arbete på grund av fysiska och psykiska nedsättningar. Men om man 

då ser sig om på till exempel den här tågstationen som man befinner sig på, så är det just de 

begränsade individerna som gör att det är så rent och trevligt medan man står där och väntar 

på sitt tåg. De jobbar där, för att istället att se till deras arbetshandikapp, är Samhalls uppgift 

att se till deras arbetsförmåga.  

Samhall är ett statligt ägt företag som skapar jobbmöjligheter för individer med 

arbetshandikapp. Företaget fungerar som en bemanningsfirma, där Samhall skickar ungefär 

dubbelt så många arbetare till ett jobb för samma pris som det kostar att anlita andra företag. 

Detta är för att anpassa hastigheten och arbetet till de funktionshinder som arbetarna har. 

Samhall får sedan ett lönebidrag från staten för att kunna skicka dubbelt så många arbetare 

som andra bemanningsfirmor och fortfarande betala ut löner.  

  Samhalls uppkomst och funktion grundar sig bland annat i Sveriges välfärdssystem, 

där målet är att så många medborgare som möjligt ska ha möjlighet att bidra till systemet i 

form av att arbeta och konsumera, då vi i dagens samhälle kan mäta välfärden i konsumtions- 

och produktionsmöjligheter. När ofrivillig arbetslöshet slår in på grund av att man har ett 

funktionsförhinder som gör det svårt att prestera så mycket som det krävs i ett vanligt 

heltidsjobb påverkas inte bara individen, utan också för samhället, då utbudet av varor och 

tjänster minskar. Det blir en ekonomisk kostnad för samhället att ha arbetslöshet, vilken i sin 

tur påverkar den välfärd som vi ser som självklar i Sverige. Det är där Samhalls 
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samhällsrelevans kommer in i bilden – genom att anställa individer med ett arbetshandikapp 

och få ut dem på arbetsmarknaden, bidrar de till Sveriges välfärdssystem.
1
 

Sedan 2002, när Samhalls organisationsstruktur förändrades i takt med att Samhall 

blev ett aktiebolag som fick vinstkrav på sig, har organisationens arbetarmålgrupp också 

förändrats. Tidigare studier, som kommer att presenteras i denna uppsats, har visat på att 

Samhall har blivit en organisation som inofficiellt kvoterar in arbetslösa invandrare i 

organisationen och kodar dem som arbetshandikappade dels för att de är svårplacerade ute på 

den öppna arbetsmarknaden, och dels för att de tillför Samhall större vinstmöjligheter då 

deras arbetsförmåga är större än till exempel en rullstolsburen persons arbetsförmåga. Det 

som är intressant med Samhall som en invandrartät organisation är att studera huruvida 

Samhall påverkar invandrares integrationsprocess till det svenska samhället och vad för 

konsekvenser det blir för en invandrare att bli anställd som arbetshandikappad i Samhall.  

2.0  Bakgrund 

En forskare som tidigare har studerat Samhall och dess organisation är Mikael Holmqvist som 

år 2005 gav ut boken ”Samhall: Att bli normal i en onormal organisation”. Holmqvist bärande 

argument i boken är att Arbetsförmedlingen kodar personer som arbetshandikappade trots att 

de egentligen inte har något arbetshandikapp. När dessa personer sedan får anställning på 

Samhall och anpassar sig till de organisatoriska rutiner, normer och förväntningar som finns 

på företaget utvecklas deras kodning till något som personerna anammar. Holmqvist menar att 

arbetshandikapp blir en inlärd social roll som personer utvecklar efter en tid på företaget och 

därmed ingenting som de har innan de påbörjar sin anställning.
2
  

Holmqvist förklarar att organisationer påverkar en stor del om hur människor ser på 

sig själva och hur de beter sig. Det finns normer, rutiner och regler inom organisationer som 

på olika sätt påverkar hur personer inom denna organisation beter sig både mot sig själva och 

mot andra. Med det menar Holmqvist att organisationer re-producerar ett visst beteende inom 

organisationen, som tolkar och styr hur individerna inom organisationen ska bete sig. Det är 

alltså inte individerna själva som re-produceras utan det är det speciella beteendet inom 

organisationen. Holmqvist hävdar därför att personer inte är arbetshandikappade innan de 

kommer till Samhall utan arbetshandikappet är ett beteende som de utvecklar under sin 

anställningstid då organisationsstrukturen påvisar hur de ska bete sig för att passa in.
3
 

                                                 
1
 Haavisto, Höjgård & Vlachos, 1993, s. 5 

2
 Holmqvist, 2005, s. 307 

3
 Holmqvist, 2005, s. 308 
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Enligt Holmqvist finns det tre steg i processen till att en individ har anammat sitt 

arbetshandikapp: sortering, segregering och socialisering. Det första steget är att man sorterar 

sig som arbetshandikappad genom att acceptera sin handikappskodning hos 

Arbetsförmedlingen, sedan segregerar man sig från arbetsmarknaden genom att välja en 

anställning på Samhall och slutligen socialiseras man in i rollen som arbetshandikappad 

genom organisationen och dess praktiker.
4
 

 Vidare diskuterar Holmqvist att personer som har fått en kodning och en anställning 

på Samhall kommer att ha det svårt att komma ut på den öppna arbetsmarknaden på grund av 

att de får en stämpel både genom sitt arbetshandikapp men även genom deras anställning på 

Samhall.
5
 Att ha en anställning på Samhall ses som en stigmatisering och Holmqvist återger 

hur personer skäms för att de jobbar på Samhall och vill inte ha på sig sina arbetskläder eller 

på andra sätt förknippas med företaget.  Det är inte något man direkt vill visa eller uttrycka till 

andra personer eftersom Samhall förknippas med den stereotypiska bilden och fördomarna av 

sina anställda som ”handikappade idioter” som inte klarar av något.
6
 Även Samhall själva 

säger att dessa fördomar mot arbetshandikappade finns i hög grad ute i samhället men att de, 

genom att visa att dessa personer är arbetsföra, försöker få dessa fördomar att minska.
7
 

 Även, genom att de har socialiserats in i rollen som arbetshandikappad har de lärt sig 

beteenden som på den öppna arbetsmarkaden ses som ”onormalt” men som i Samhall är det 

”normala”. Man anpassar sig då till det som är normalt inom Samhall, som till exempel att 

arbeta i ett lugnt tempo, att inte ta några egna initiativ och att sjukskrivningar är väldigt 

vanligt. Detta är ett beteende som normaliseras inom Samhall vilket gör att individerna 

anpassar sig till det och börjar se detta som normala förutsättningar på en arbetsplats.
8
 Det 

medför, enligt Holmqvist, en stor social stigmatisering där individerna på grund av sitt arbete 

i Samhall alltid kommer att förknippas med arbetshandikapp och det ”onormala” beteenden 

som de har fått lära sig genom sitt arbete och får därmed mycket stora svårigheter att klara sig 

ute på arbetsmarknaden. Genom detta skapas en social roll där de segregeras från samhället 

och den öppna arbetsmarknaden trots att Samhalls mål egentligen är det direkt motsatta.
9
  

 Holmqvist slutsats är därmed att personer blir placerade i en social roll och 

socialiseras in i ett beteende som ses som normalt inom Samhall men som onormalt på 

                                                 
4
 Holmqvist, 2005, s. 310 

5
 Holmqvist, 2005, s. 324 

6
 Holmqvist, 2005, s. 51–52 

7
 Samhalls uppförandekod och hållbarhetspolicy, 2012 

8
 Holmqvist, 2005, s. 326 

9
 Holmqvist, 2005, s. 329 
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arbetsmarknaden. Detta medför att dessa individer kommer ha mycket svårt att frigöra sig 

från detta beteende och bryta sig ur den sociala rollen vilket leder till att många stannar på 

Samhall vilket i sin tur strider emot Samhalls uppdrag och syfte.  

Vidare har det argumenterats i en annan studie gjord med temat invandrare och arbete, 

att invandrare inte har lika stor tillgång till arbetsmarknaden som svenskfödda, vilket stärker 

de tidigare nämnda resultaten kring hur Arbetsförmedlingen löser sin arbetsproblematik 

genom att skicka invandrarna till Samhall istället för att försöka få ut dem på den öppna 

arbetsmarknaden. Dock trycker författarna till studien på att för att bli en del av samhället 

måste man integreras in på arbetsmarknaden och det är minst lika viktigt att se till var på 

arbetsmarknaden man befinner sig och till vilken omfattning man är där.
10

  

Ytterligare studier har också visat att Samhall fungerar som en arbetspool för 

svårdefinierade arbetssökande. Det kan vara orsaker som att de har en avvikande personlighet 

och är svårsysselsatta, vilket leder till att Arbetsförmedlingen klassificerar dem som 

arbetshandikappade, och skickar dem till Samhall. Det är påvisat i tidigare studier att 

Arbetsförmedlingen i större grad placerar invandrare under klassificeringen svårdefinierade 

än svenskfödda. Detta kan vara anledningen till att fler invandrare än svenskfödda anvisas 

anställning på Samhall.
11

 I andra studier har man påvisat liknande situationer, där företag 

likartade Samhall väljer att göra det lättare för sig själva genom att välja och hänvisa utvalda 

arbetssökande för sin egen profit och framgång.
12

 De skickar helt enkelt människor till 

Samhall, trots att de inte har något arbetshandikapp, vilket i sin tur strider mot Samhalls 

uppdrag.
13

 Detta kan vara en anledning till varför antalet arbetshandikappade ökade med 350 

% mellan 1991 och 2004.
14

  

3.0  Syfte och frågeställning 

Holmqvist argumenterar i sina tidigare studier att en anställning hos Samhall snarare gör det 

svårare för arbetare att bli anställda på den öppna arbetsmarknaden på grund av den normativa 

omstruktureringen när det gäller arbete, och dels den stereotypiska stigmatiseringen som finns 

gällande Samhall som organisation. I Holmqvist tidigare studier, som nämns ovan, 

argumenteras det för att det finns en produktion av arbetshandikapp inom Samhall och att 

man helt enkelt blir oattraktiv på arbetsmarknaden för att man dels blir sedd som en 

                                                 
10

 Hjerm & Schierup, 2007, s. 96 
11

 Holmqvist, 2006, s. 39–40 
12

 Bell & Orr, 2002, s. 279–301 
13

 Skedinger & Widerstedt, 2007, s. 709–711  
14

 Holmqvist, 2006, s. 35 
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arbetshandikappad om Samhall står i ens CV och dels för att Samhall skapar normer där det är 

okej att inte prestera 100 %. Holmqvist, som gjort mycket studier kring Samhall, menar att 

arbetslösa blir anställda inom Samhall för att de inte blir anställda någon annanstans och 

börjar jobba i en organisation som är anpassad efter arbetshandikappades arbetsförmågor. 

Detta bringar då en omstrukturering i personernas normativa arbetsperspektiv och gör att de 

anser sitt arbete i samhall som ett vanligt arbete, vilket gör att de arbeten som det är tänkt att 

de ska bli utslussade till på den öppna arbetsmarknaden har för stora krav på 

samhallsarbetarna i den meningen att de kraven inte längre matchar den normativa syn som 

arbetarna har skapat sig själva på arbete genom sitt arbete i Samhall.  

Med Holmqvists studier som bakgrund, har vi jobbat vidare med hans koncept och sett 

till personer som är första generationens invandrare för att undersöka hur Samhall påverkar 

deras integrationsprocess till Sverige och samhället. Problemet för invandrarna är att de får en 

dubbel stigmatisering av att vara både invandrare och samhallsarbetare. Givet att denna 

dubbla stigmatisering och Samhalls organisationsstruktur påverkar invandrares 

identitetsskapande och integration till samhället, är syftet med denna uppsats att undersöka 

hur denna dubbla stigmatisering påverkar invandrare och hur Samhalls reproducerande 

organisationsstruktur ger konsekvenser till invandrares identitetsskapande som i sin tur 

påverkar integrationsprocesser och utanförskap för första generationens invandrare. 

 

3.1  Frågeställning 

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågor ställts: 

- Hur fungerar Samhall som organisation? 

- Hur försöker Samhall själva påverka den stereotypa bilden av organisationen som 

finns ute i samhället? 

- Hur påverkar Samhall anställda invandrares integrationsprocess till det svenska 

samhället? 
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Samhall som 
organisation 

Arbetsområdet 
Städ i södra 

Sverige 

Samordnare 

Arbetare med 
utländsk bakgrund 

4.0  Avgränsning 

Avgränsningen för denna uppsats har blivit bestämd till en specifik röd tråd. Den börjar med 

att se på Samhall som organisation; hur den fungerar, vad som 

påverkar den och hur den är uppbyggd. Uppsatsen går 

sedan vidare till att undersöka en delorganisation av 

Samhall i södra Sverige, som sträcker sig vidare till 

personalcheferna, arbetssamordnarna och till sista 

kvalitativa intervjuer med arbetare med utländsk 

bakgrund. Avgränsningen presenteras även i 

bilden här till höger. 

Denna avgränsning har gjorts för att vi 

ansåg det vara viktigt att få med hela processen 

som existerar i Samhall, från huvudkontoret ner till 

arbetarna. Detta är dels för att kunna få en klar bild av 

hur Samhall fungerar som organisation och dels för att kunna 

förstå hur organisationsstrukturen påverkar och påverkas av de arbetshandikappade som 

jobbar i Samhall.  

 

5.0  Teori 

5.1  Nyinstitutionell teori  

 Ett av huvuddragen i den nyinstitutionella teorin är att organisationer skapar sin egen kultur 

och därmed normer och värderingar vilket gör att medlemmarna inom en organisation 

socialiseras in i de värderingar och förväntningar som finns.
15

 Det nyinstitutionella sättet att 

se på identitet är att det är något som är socialt grundat och som skapas, är beroende av och 

som förändras i den kontext som aktören befinner sig i. Till skillnad från andra teorier om 

identitet ser nyinstitutionalismen inte bara identitet som något en individ skapar utan att det 

även finns en organisatorisk identitet som varje organisation innehar vilket i sin tur påverkar 

identiteten hos individen. Det är alltså den relation man har till andra aktörer som på olika sätt 

kan påverka hur individens identitet ser ut. Individen påverkas mycket av den grupp och 

organisation som man tillhör vid olika tillfällen och hur dess medlemmars identitet ser ut. 

Man anpassar därmed sin identitet beroende på vilka olika grupper man tillhör, vilket gör att 

                                                 
15

 Jönsson, Persson & Sahlin, 2011, s. 96 
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identitet kan ses som en pågående process mellan individen och dess omgivning med 

tillhörande aktörer. En individs identitet påverkar även hur man väljer att handla eftersom hur 

man uppfattar sig själv som person kan vara determinerande för vilka beslut och handlingar 

man anser vara passande.
16 

 Denna teori kommer i analysen användas till att diskutera hur personer skapar sig en 

identitet med den organisationen där de arbetar och hur normstrukturerna på arbetsplatsen kan 

påverka detta identitetsskapande. Det kommer även diskuteras hur en organisatorisk identitet 

påverkar möjligheterna och viljan att byta arbetsplats. 

 

5.2  Kulturell sociologi  

Jefferey Alexander är en sociolog som efter en livlig diskussion med några arbetskamrater på 

sitt universitet ville bevisa att det fanns något som kunde komma till att kallas kulturell 

sociologi. Under sin tid på Yale i USA har han arbetat fram sin kulturella sociologiteori, vars 

grundidé är att samtliga samhälleliga institutioner och sociala handlingar alltid är inbäddade i 

menings- och känslostrukturer. Ekonomi, social position, utbildning och mellanmänskliga 

strukturer är samtliga alltid omgivna av dessa känslobärande strukturer och den kulturella 

sociologins uppgift är att synliggöra dessa strukturers omedvetna inflytande. Kort sagt kan 

man använda den kulturella sociologin för att få reda på varför det känns rätt eller fel att göra 

saker och ting när det inte finns några direkt synliga anledningar.  

Tidigare klassisk sociologi som till exempel Marx argumenterar att man måste titta på 

de materiella strukturerna för att förstå sig på människors handlingar vilket den kulturella 

sociologin ger ytterligare en fördjupningsmöjlighet på. Alexander menar att man kan börja 

med att se till huvudmeningen och känslorna som förs fram hos individer för att förstå vad för 

underliggande strukturer det finns hos just den individen. Förståelsen för en individs yttre 

miljö och livssituation måste förstås utifrån den inre miljön i form av känslor och 

meningsbärande strukturer som individen bär på. Som exempel på detta har Alexander tagit 

Martin Luther King, som var den största aktivisten inom afro-amerikansk medborgarskapsrätt 

i USA. Alexander menar på att man måste se till de meningar och känslor som Martin Luther 

King stod för och inte se till hans sociala position och inkomst.
17

 

 Alexanders teori om hur känslostrukturer påverkar handlandet kommer att användas i 

analysen för att diskutera hur arbetarnas känslor på olika sätt påverkar deras arbete på 

Samhall och varför de tenderar att stanna inom organisationen. 
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5.3  Integrationsteori  

Som diskuterat i bakgrundskapitlet är arbete en viktig del när det kommer till att integreras in 

i ett nytt samhälle i ett nytt land. I en integrationsrapport från numera nedlagda 

Integrationsverket står följande: 

”Insatserna för integration bör fokusera på arbetsmarknaden. Insatserna ska 

möjliggöra invandrades inträde på arbetsmarknaden och vidare avancemang till arbete 

som motsvarar den egna kvalifikationsnivån. Preciserade sysselsättningsmål för 

utrikesfödda är ett sätt att tydliggöra de insatser som krävs och därmed få olika aktörer 

att samlas kring fortsatta insatser. Samverkan som strategi för att öppna samhället.”
18

 

Integration kommer i analysen att diskuteras för att utreda hur olika faktorer kan påverka en 

persons möjlighet att delta på arbetsmarknaden och hur det, på olika sätt, kan påverka 

integrationen.  

 

5.4  Stigma  

Ett begrepp som kommer att diskuteras är stigma. Det är ett begrepp som först utvecklades i 

sociologiska sammanhang av Erving Goffman. Stigma handlar om att en person innehar en 

egenskap som gör personen annorlunda från andra i den kontext som personen befinner sig i. 

Denna egenskap gör att andra individer ser denna person som mindre värd, icke socialt 

accepterad och som inte tillhör alla andra. Personer som blir stigmatiserade blir därmed 

diskriminerade på grund av en egenskap eller en egenhet som de har. Dock, då stigma är en 

fråga om relationer, behöver inte en egenskap som är ett stigma i ett visst sammanhang vara 

det i ett annat. Ett stigma är därför inget som en person själv kan påverka utan det är personer 

som man samspelar med som gör bedömningen om man har ett stigma eller inte.
19

 Man kan 

exempelvis se ett arbetshandikapp som ett stigma eftersom det är ett speciellt attribut som 

urskiljer sig från det som anses normalt. Att ha ett arbetshandikapp är dock inget som är ett 

stigma på Samhall eftersom alla anställda har olika slags handikapp är det normalt i den 

kontexten att vara arbetshandikappad.  

Goffman beskriver det som att ett stigma kan vara antingen misskrediterad eller 

misskreditabel. Ett misskrediterat stigma är något som är synligt och som andra märker av 

tydligt hos den stigmatiserade personen, exempel på denna sorts stigma är olika former av 

fysiska handikapp. Ett misskreditabelt stigma är något som inte märks vid första anblicken 
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utan är något som är mer dolt, här kan det handla om en mängd olika saker som exempelvis 

psykiska sjukdomar och missbruksproblem.
20

  

Det primära problemet med stigma, som Goffman beskriver det, är när den 

stigmatiserade och den normala befinner sig i samma sociala situation och hur de förhåller sig 

till stigmat. Då uppstår den blandade kontakten. Den stigmatiserade blir då osäker på hur den 

normala ska identifiera och acceptera honom.
21

 Därför vill han presentera sig och bete sig så 

att han ger ett så bra intryck som möjligt.
22

 Den normala blir också osäker i situationen och 

vet inte hur han ska förhålla sig till personens stigma. Han vill inte visa sympati eller vara för 

snäll mot den stigmatiserade men han vill inte heller glömma bort att personen har ett stigma 

eftersom då kommer han ha omöjligt höga krav på den stigmatiserade, något som han inte 

kommer kunna leva upp till. Det uppstår därmed en mycket olustig situation där båda 

personerna försöker ge sken av en normal samverkan men ofta finns det en mycket stark 

spänning där stigmatiseringen lyser igenom och starkt påverkar kontakten. 
23

 

Teorin om stigma kommer i uppsatsens analys att användas för att diskutera hur ett 

stigma kan påverka personers identitet och möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den 

kommer även att användas till att diskutera hur ett stigma, på olika sätt, kan påverka en 

persons integrationsprocess.  

6.0  Begreppsdefinitioner 

För att klargöra några begrepp som kommer att användas i uppsatsen, presenteras här de 

definitioner av begreppen som vi har valt att använda oss av.  

Det första begreppet som behöver klargöras är invandrare. Med invandrare menar vi 

de som är första generationens invandrare, det vill säga de som inte är födda i Sverige utan 

födda utomlands. Samtliga invandrare som har intervjuats till denna uppsats har erhållit 

svenskt medborgarskap och är därför i Samhalls statistik definierade som svenska medborgare 

och inte invandrare. 

Ett annat begrepp som kommer att användas är integration. Med integration menar vi 

främst att vara integrerad på arbetsmarknaden. Som nämnt ovan är en av de viktigaste sakerna 

för integration att vara deltagande på den öppna arbetsmarknaden och det är de vi refererar till 

när vi pratar om integration. Då integration och integrering kan vara en väldigt personlig 

uppfattning som skiljer sig mycket från person till person om hur man anser sig vara 

                                                 
20

 Goffman, 1963, s. 4 
21

 Goffman, 1963, s. 13 
22

 Goffman, 1963, s. 13 
23

 Goffman, 1963, s. 18 



 

10 
 

integrerad väljer vi därför att bara se till hur stor del man deltar i den öppna arbetsmarknaden 

eller hur man hindras att delta.  

Även kommer begreppet identitet att diskuteras. Med identitet menar vi den 

organisatoriska identiteten som presenteras i teorikapitlet om nyinstitutionell teori. Identitet är 

därmed något som man skapar och förändrar beroende på vilken kontext man är i. Den 

identitet vi menar är då den identitet som man har i förhållande till Samhall som organisation.  

Vi kommer också att diskutera normer. Med normer menar vi de arbetsrelaterade 

förväntningar och underförstådda regler som förekommer på Samhall. Främst har vi sett dessa 

förväntningar genom våra intervjuer där personerna berättade hur det är att arbeta på Samhall 

och hur arbetet fungerar dagligen. De berättade om relationer till chefer och kollegor och hur 

de själva och andra uppfattar sitt arbete på Samhall. Vi pratade även med samordnare och 

chefer som berättade liknande historier om hur arbetsdagarna ser ut och vad som förväntas av 

arbetarna. Det är utifrån denna information vi har definierat vilka normer som kan finnas på 

Samhall.  

Vidare, har vi även begreppet arbetshandikappad. Med detta refererar vi endast till de 

kodningar som samhallsarbetarna har fått från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmåga är ett 

begrepp som är omdiskuterat och som kan variera beroende på den definition som görs. När 

en bedömning görs av en individs arbetsförmåga ska Arbetsförmedlingen ta hänsyn till flera 

olika faktorer. Man ska se till personens hälsotillstånd, tidigare kunskaper och erfarenheter 

och möjliga arbetsplatser och uppgifter som personen skulle kunna utföra. Därför blir 

begreppet arbetsförmåga ett begrepp som är relativt eftersom en person kan vara oförmögen 

att genomföra vissa uppgifter medan andra blir fullt möjliga. Man kan därför inte se 

arbetsförmåga som en egenskap som en person kan inneha utan det är beroende av vilket 

kontext det sätts i. Arbetsförmåga är även något som man kan påverka, inte bara genom tid, 

men även genom anpassade arbetsuppgifter, miljöer och genom utbildning.
24

 

Arbetshandikappad syftar därmed på de personer som enligt Arbetsförmedlingens 

bedömningar inte har tillräcklig arbetsförmåga för att delta på den öppna arbetsmarknaden 

utan behöver särskilda insatser. 

7.0  Metod  

Uppsatsens struktur och utvecklingsprocess är planerat och inspirerat efter metodologin kring 

”grounded theory method”. Det är en metod som används inom många olika 
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forskningsområden där empirin blir den bärande basen för vilken teori som kommer att 

användas för att förklara de empiriska fynden i undersökningen. Istället för att börja med en 

hypotes om hur någonting fungerar, påverkar eller influeras är det första steget inom 

grounded theory att samla in uppgifter, siffror och annan slags data om det som ska 

undersökas. Ur dessa data dras sedan olika begrepp och mönster ut som man sedan jobbar 

vidare med och antecknar i resultatet. Från dessa resultat skapas sedan kategorier som blir 

inspirationen till vilken teori som man kan applicera på de empiriska fynden i analysen.
25

 

Motiveringen till varför vi valde att jobba med grounded theory istället för en mer 

klassisk metodologi är för att vi ville att empirin skulle vara det som satte tonen till uppsatsen. 

Att utgå ifrån att det fanns ett specifikt empiriskt mönster att hitta, som andra klassiska 

metoder gör, ansåg vi vara en risk snarare än ett sätt att arbeta då det perspektivet och den 

vinkeln som man skulle göra intervjuerna ur skulle riskera att andra intressanta mönster skulle 

förbigå oss. I detta fall skulle till exempel Samhalls trygghetskänsla kunna gå till miste om 

man utgick ifrån att man skulle göra studien ut ett marxistiskt perspektiv och bara se till klass- 

och materialistiska förklaringar. Dock blev inte uppsatsen en typiskt grounded theory uppsats, 

vi utgick från grounded theory när vi gjorde vår insamling av vår empiri men vi valde även 

sedan att ta in en del andra teorier för att stötta de argument vi ville göra. Man kan därför säga 

att vi blev inspirerade till att genomföra en grounded theory uppsats men i slutändan så gjorde 

vi det inte fullt ut.  

Insamlingen av empiri har utförts under två besök på Samhall AB i södra Sverige. Det 

första besöket var ett dagslångt observationstillfälle där vi blev introducerade till hur Samhall 

fungerade rent logistikmässigt med allt från hur de olika anställningspositionerna såg ut inom 

företaget, hur det fungerar när Samhall anställer och arbetsprövar sina anställda, samt ett 

rundvisande av hur arbetsplatserna såg ut och fungerade där det empiriska intervjumaterialet 

skulle samlas in vid nästa besökstillfälle. Resultatdelen i denna uppsats har grundat sig på 

detta besök och den information som de anställda delade med sig vid samtal och med interna 

dokument. Då mycket av informationen var muntligt framställd från olika personer finns det 

en risk att den på olika sätt har blivit påverkad av värderingar och åsikter som personen har. 

Det är något som vi har haft i åtanke och är medvetna om under skrivandets gång och har i 

största möjliga mån försökt att verifiera informationen som vi har fått genom att försöka få 

fram samma uppgifter från flera olika personer.  
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Vår kontaktperson från kontoret hänvisade oss till den arbetssamordnare som jobbade 

i den kommun där undersökningen skulle utföras. Arbetssamordnaren presenterade oss sedan 

för de anställda som kvalificerades för intervju. Trots att urvalet i sig blev ett urval som inte 

direkt valdes utan snarare var det som blev tilldelat och fanns att använda, stämde det bra 

överrens med de kriterier som vi hade haft från början. Dessa kriterier var att personerna 

skulle vara av utländskt ursprung, första generationens invandrare och med tillräckligt bra 

svenska så att kommunikationen inte skulle vara ett problem. Det resulterade i sju stycken 

intervjuer med fyra män och tre kvinnor som är Samhallsarbetare. Samtliga intervjupersoner 

är första generationens invandrare med olika ursprung, med samma nivå på det svenska 

språket. Intervjuerna varade i ungefär en halvtimme per person. Åldern på intervjupersonerna 

varierade mellan 24 och 60 år.  

För att besvara denna uppsats frågeställning och uppfylla dess syfte har vi inriktat oss 

på en kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer som ledande material 

till analysdelen av uppsatsen. Ibland är det svårt som akademiker att nå ut till sina 

intervjupersoner i den meningen att man inte riktigt pratar samma språk. Akademiker vill ha 

svar på frågor kring huruvida integrerade personerna i fråga känner sig och hur deras 

integrationsprocess genom Samhall har påverkat deras identitet, men om man ställer de 

frågorna rakt ut kan det vara svårt att få de svar man vill få ut för att personerna i fråga kanske 

inte har samma definition eller tankar kring just identitetsskapande och integration som en 

akademiker som har det som sitt huvudämne. Därför har intervjuerna fokuserats på frågor 

som inte rakt ut innehåller ord som integrationsprocess eller identitetsskapande utan har 

istället ställt frågor bland annat om hur deras livssituation såg ut innan de kom till Sverige, 

hur den ser ut nu, hur deras flyttprocess till Sverige utformades, hur de mådde då och hur de 

mår nu.  

Intervjuernas huvudsakliga konstruktion har gjorts upp med ett livsberättande syfte; 

- Var kommer du ifrån? 

- Vad har du och dina föräldrar för utbildningsnivå? 

- Varför kom du till Sverige och hur såg etableringsprocessen ut? 

- Vad har du för arbetslivserfarenhet? 

- Hur kommer det sig att du började jobba på Samhall? 

- Vad tycker du om Samhall som organisation? 

- Hur ser dina framtidsvyer ut? 
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Vi valde att använda oss av frågor som skulle beskriva intervjupersonernas hela historia för 

att få chansen att, utan att fråga frågan rakt ut, få en uppfattning om hur de trivs och anser sig 

vara integrerade i det svenska samhället.  

Efter att ha bearbetat det empiriska materialet, där det jobbades fram olika mönster 

och sociologiska fynd, skrevs själva resultatdelen som sedan mynnar ut i en teori som har 

arbetats fram. Denna stöttades sedan upp med hjälp av andra teorier för att förstärka de 

sociologiska fynd som hittades. 

 

8.0  Etik 

Vi har strikt följt individskyddskravet, där det klart och tydligt under det första besöket på 

Samhall framgick det var frivilligt att ställa upp i vår undersökning samt att vi gav dem så 

mycket information som möjligt så att det var möjligt att kunna göra ett informativt val om att 

vara med. Det gjordes också klart att det när som helst var okej att avbryta sitt deltagande och 

att vi skulle skydda deras identiteter genom att använda fiktiva namn och inte ta några bilder, 

samt inte låta någon annan ta del av originalmaterialet. Vi lovade också att informationen och 

uppsatsen inte kommer att användas till något annat än forskning och att den inte kommer att 

säljas för till exempel marknadsföring.  

Det fanns även ett par överväganden som behövde göras både innan, under, och efter 

undersökningen. Eftersom uppsatsen har ett empiriskt fokus, där empirin har styrt syftet och 

utformningen av uppsatsen, kan det vara svårt att ge tillräckligt med information om vad den 

kommer att handla om när första förfrågningen om deltagande skickades ut. På så vis var det 

svårare för de potentiella deltagarna att ta ett informerat beslut. Dock försökte vi att väga upp 

detta faktum med att under undersökningens gång vara öppna för frågor och att dela med oss 

av information.   

Ett annat övervägande som fick göras och som vi fick vara väldigt tydliga med var att 

trots att kontaktpersonen på Samhall var en av intervjupersonernas chefer var detta inte ett 

uppdrag som de hade tilldelat oss utan det var på vårt egna initiativ som undersökningen 

utfördes. Vi var därmed noga med att berätta för intervjupersonerna att specifika svar var 

ingenting som vi skulle överlämna till deras chefer eller överordnade. Vi försökte därmed att 

ta en så neutral roll som möjligt, där vi även informerade intervjupersonerna att de skulle vara 

helt anonyma då vi lovade dem att vi inte kommer att avslöja deras identitet.  

Trots att denna anonymitet har arbetats fram så gott det gick fanns där ett väldigt starkt 

band mellan chefer och arbetare som till en början inte kom fram. På så vis kan det vara 
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möjligt för chefer att gissa vilka intervjupersoner det är vi pratar om trots att vi har gjort en 

geografisk generalisering och ett namnbyte på intervjupersonerna eftersom de känner till 

deras bakgrunder och anledningar till att börja jobba på Samhall. 

9.0  Resultat 

Resultaten som redovisas nedan är sammanfattningar av intervjuer och samtal med anställda 

under besök på ett kontor i Samhall i Sydsverige. Vi har även fått ta del av interna dokument, 

statistik och organisationsbeskrivningar som används i resultaten nedan.   

 

9.1  Samhall – En organisationsbeskrivning 

Samhall AB är ett aktiebolag som finns etablerat på 250 orter i Sverige och ägs till 100 

procent av staten. Företaget har idag runt 20 000 anställda och räknas därför till ett av 

Sveriges största företag. Samhalls ledning består av en VD och fem direktörer och det finns 

även en styrelse som Vd:n rapportar till om hur situationen ser ut i företaget. Samhall får en 

merkostnadsersättning av staten för att kunna finansiera arbetet i sitt kärnuppdrag. Det 

huvudsakliga syftet med företaget är att personer med funktionshinder ska få möjlighet att 

komma i arbete samt att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Med funktionshinder 

menas att personen har ett arbetshandikapp som hindrar denna person från att kunna klara av 

att arbeta på den öppna arbetsmarknaden.  

 Samhall startades 1980 och var då en stiftelse som fungerade som en skyddad 

anställning där de anställda jobbade i Samhalls egna verkstäder och producerade olika typer 

av varor. Samhall ombildades senare, 1992, till en koncern med ett moderbolag och flera 

dotterbolag. Samhalls organisation genomgick ännu en förändring när bolaget omvandlades 

ännu en gång, år 2002, till ett enda stort och samlat bolag, Samhall AB. Idag har produktionen 

av varor minskat och istället fokuserar Samhall i högre grad på olika typer av tjänste- och 

serviceproduktion som städ, tvätt och bemanning. 

Sedan Samhall utvecklades till ett aktiebolag har det blivit allt viktigare att företaget 

går med vinst för att kunna bedrivas vidare. Dock tar ägaren, staten, inte ut något av den vinst 

som produceras utan hela vinsten återinvesteras i företaget som buffert, utbildning till de 

anställda och för att kunna anställda flera.  

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer vilka det är som ska få anställning i 

Samhall då personer, som på olika sätt har svårt att hålla samma takt och effektivitet som 

personer ute på den öppna arbetsmarknaden, får en kodning vilken beskriver vad för slags 
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arbetshandikapp som personen har. Därefter får personen arbetspröva inom något av Samhalls 

områden för att se om personen klarar av arbetsuppgifterna och om både den 

funktionshindrade och de ansvariga på Samhall är nöjda blir personen anställd på Samhall. 

Personer har också möjlighet att prova på att arbeta inom de olika områden som finns för att 

se vad som passar just denna person bäst, man gör en så kallad matchningsprocess för att se 

vilka uppgifter som skulle kunna passa vilken arbetare. Samhall anställer personer med alla 

slags arbetshandikapp men det finns vissa prioriterade grupper som har förtur på att få 

anställning. I dagsläget är det personer med psykiska problem som ska utgöra ungefär 40 

procent av de som anställs på Samhall.  

Nedan visas en tabell på hur många anställda det fanns inom respektive 

handikappskodningar 2011-12-31. De anställda i kärnuppdraget vid denna tidpunkt var 

18 641.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhalls mål är att 6 % av de anställda ska slussas ut från Samhall och få jobb hos någon 

annan arbetsgivare. De får således en provanställning där de testar på att arbeta men om det av 

olika anledningar inte skulle fungera, från både den anställdas och arbetsgivarens sida, har 

personen möjlighet att komma tillbaka till sin anställning på Samhall inom ett år. Även när 

Funktionshinderkoder 1AF Andel 

Hjärt-. kärl- och lungsjukdomar 3 % 

Barndomsdövhet/Hörselskada 4 % 

Grav synskada/Synsvaghet 2 % 

Rörelsehinder behöver rollator, 

rullstol/Övriga 

34 % 

Övriga somatiskt relaterade 

arbetshandikapp 

13 % 

Psykiskt arbetshandikapp 16 % 

Intellektuellt arbetshandikapp 16 % 

Socialmedicinskt arbetshandikapp 7 % 

Astma/allergi/överkänslighet 2 % 

Dyslexi/specifika inlärningssvårigheter 5 % 

Förvärvad hjärnskada 0 % 

Källa: Intern statistik från Samhalls huvudkontor 
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potentiella jobb inkommer till Samhall görs det en matchning för att se vilken av de anställda 

som hade passat bäst inom just denna tjänst.  

 Dock finns det även de som har så pass svåra arbetshandikapp att de inte skulle kunna 

anpassa sig till att klara av ett annat jobb än det som de har på Samhall, därför stannar en del 

av de anställda kvar. De som har haft anställning hos Samhall i mer än 36 månader får då, 

enligt kollektivavtalet, en förmån med ett lönetillägg på 300 kronor i månaden. Man kan även 

få mångkunnighetstillägg om man har, genom tidigare erfarenheter eller utvecklar de under 

arbetet, särskilda kunskaper inom det område som man arbetar inom. 
26

 

 

 

9.2  Samhall i Sydsverige 

I det sydsvenska region där studien har gjorts finns det cirka 770 arbetshandikappade som är 

anställda inom Samhall och i det minde område som studien främst koncentrerades på finns 

det cirka 50 personer anställda.  

I varje region varierar det inom vilka områden som Samhall arbetar med. I den region 

där studien har utförts finns det huvudsakligen tre olika områden, dessa är tjänster, 

äldreservice och bemanning. Inom området tjänster finns det fem olika avdelningar städ, 

fastighet, IKEA och två kommuner.   

Städ är det största avdelningen där de anställda är anlitade som städpersonal till olika 

typer av fastigheter och företag, exempelvis kommunala egendomar, skolor och butiker. Inom 

denna region arbetar runt 240 personer inom städ. En annan avdelning är inom fastighet, där 

de anställda arbetar med att ta hand om olika fastigheter genom att till exempel städa, fixa 

rabatter och buskar, laga staket och utföra enklare uppfräschningar som målning. Inom denna 

avdelning arbetar omkring 80 personer. Det finns även 60 personer som är anställda av 

Samhall men som arbetar på IKEA. Där utför de mängd av olika uppgifter beroende på vad 

det finns för arbetsuppgifter som behöver göras men främst handlar det om uppdrag inom 

städ. Inom området tjänster finns det även två kommuner som Samhall jobbar inom. Där 

hjälper de till med bland annat städ av kommunala fastigheter, skolor och allmänna 

utrymmen.  

Inom området för äldreservice ingår det tre olika avdelningar, dessa är tvätt, restaurang 

och transport och distribution. Tvätt är den största av dessa tre avdelningar, där tvättar och 

sorterar de anställda kläder åt äldre personer som har svårt att klara av detta arbete själva. I 

dagsläget har regionen omkring 90 personer som är anställda inom tvätt. Det finns även en 
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avdelning inom restaurang där Samhall har personal som jobbar på en restaurang i ett område 

för äldre. De anställda inom restaurangen är idag runt 20 personer. Den tredje avdelningen 

inom äldreservice är transport och distribution. Där arbetar de anställda med att transportera 

ut kallmat till äldre personer och det finns omkring 10 stycken anställda som är anställda 

inom denna avdelning.  

Det tredje området som är bemanning, innebär att Samhall hyr ut sina anställda till 

andra aktörer som behöver personal. Detta kan vara inom många olika områden som 

exempelvis paketering, lastning och sortering. När Samhall hyr ut personal till andra företag 

så räknar man med att det går 1,8 Samhallsarbetare på en vanlig arbetare. I dagsläget är det 

runt 180 personer som är anställda inom bemanning i regionen. 

Organisationen i den region som har undersökts ser ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är den huvudsakliga organisationen av den regionen som studien har utförts i. Utöver 

dessa positioner finns det även mellanliggande positioner som personalchef, försäljningschef, 

controller med flera.  

 Regionschefen är överordnad alla anställda inom regionen. Regionschefen 

arbetsuppgifter är bland annat att driva, organisera, sätta upp mål, nå resultat och utveckla 

Affärsledare 

Regionchef 

Arbetsområdeschef 

Personalledare 

Samordnare 

Arbetare 

Källa: Arbetsindelningstabeller från Samhalls intranät  
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verksamheten i regionen. Kort sagt är regionchefens ansvar att arbetet i regionen ska fungera 

på ett tillfredsställande sätt.  

 Arbetsområdeschefen är underställd regionschefen och är den som är ansvarig för 

budget och resultat för regionen. Arbetsområdeschefen är även den som har ansvar för 

utvecklingen av verksamheten, både inom affärer och sett till medarbetarna. Inom regionen 

finns det flera arbetsområdeschefer beroende på hur många geografiska arbetsområden som 

regionen har. I den region som undersöktes fanns det fem olika arbetsområden.  

 Affärsledarens arbetsuppgifter består bland annat i att bistå arbetsområdeschefen inom 

driftsfrågor, planering, matchning och resultatanalys. Affärsledaren ska även genomföra 

kunduppdrag och utföra merförsäljning till befintliga kunder. I regionen där studien utförts 

fanns det tre affärsledare som hade varsitt ansvarsområde uppdelat av de tre huvudområdena 

för arbetet: tjänster, bemanning och äldreservice. 

Personalledaren har personalansvaret för de arbetshandikappade som har fått 

anställning inom deras område. Arbetsuppgifterna består även av kundansvar, leta praktik åt 

de anställda och att matcha rätt person till rätt arbete. Även har personalledarna ett 

ekonomiskt ansvar där de har hand om löner, fakturering och de anställdas arbetstider. 

Samordnare är en person med arbetshandikapp som tidigare har varit anställd på 

Samhall som arbetare men nu fått en högre position. Samordnaren har en arbetsledande roll 

och ska se till att arbetet fungerar ute på arbetsplatserna men de kan även behöva gå in och 

arbeta om det behövs. De har stor kontakt med personalen och rapporterar till 

personalledaren.   

Arbetare är den person som har ett arbetshandikapp och som, genom 

Arbetsförmedlingen, har blivit tilldelad anställning på Samhall.  

 

9.3  Processen från Arbetsförmedlingen till Samhall  

En persons väg mot ett arbetshandikapp och en anställning på Samhall börjar på 

Arbetsförmedlingen. Det är handläggare på Arbetsförmedlingen som har i uppgift att utreda 

vilka begränsningar individer har för att kunna delta på arbetsmarknaden. För att utreda detta 

har individerna genomgått olika utredningar och läkarundersökningar för att handläggaren ska 

kunna fastslå att individens begränsningar existerar.
27

 Dessa begränsningar kategoriseras 

sedan in i ett system om 14 olika koder där häften består av handikapp av fysisk karaktär och 
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hälften är handikapp av social/psykisk karaktär.
28

 Handläggarna har tillgång till en 

beskrivning av varje kodningsgrupp som innehåller vanliga kännetecken på att en person 

besitter detta handikapp, vilket är till för att hjälpa de i deras bedömning.
29

 Själva kodningen 

ska ske i samspråk med den arbetssökande men enligt Holmqvist är det ett enskilt beslut av 

handläggaren där den arbetssökande antigen får ge sitt samtycke eller neka till den kodning 

som handläggaren föreslår att personen har. Ett beslut om kodning är därmed, enligt 

Holmqvist, handläggarens avgörande beslut om att en person har en kodning och inte 

huruvida personen själv ser sig som arbetshandikappad. Dock måste personen formellt 

godkänna sin kodning genom att underteckna ett dokument där man accepterar sig själv som 

arbetshandikappad vilket leder till att man blir godkänd för anställning på Samhall.
30

  

 Holmqvist har i sin studie upptäckt vissa delar som kan kritiseras av denna process. En 

del är att det oftast är de fysiska problemen som upptäcks och som individen har läkarintyg 

för, men det kan också finnas omfattande psykiska och sociala problem som inte har utretts 

och som först märks av när personen får sin anställning.
31

 Även kan läkarintygen vara 

bristfälliga då de kan vara rapporter över gamla skador då det inte alltid krävs att läkarintyget 

är utskrivet inom en viss tidsperiod. Det kan även vara mycket svårt för handläggaren att veta 

vilken kod som en person ska ha då både koderna och dess beskrivningar kan vara väldigt 

tvetydiga. Även i fall där en person har stora svårigheter att behålla ett jobb och anpassa sig 

till arbetsmarknaden kan det vara svårt för handläggaren att sätta fingret på vad det beror på 

och därmed sätta en rättvis kodning. Detta kan gälla exempelvis invandrare som har haft 

svårigheter att få och behålla jobb vilket arbetsförmedlare senare kan koppla ihop till att dessa 

personer har varit utsatta för hårda förhållanden under krig i deras hemländer vilket kan leda 

till olika posttraumatiska symtom som kan vara svåra att upptäcka. I dessa fall är det 

handläggarens egen erfarenhet och bedömning som kan vara avgörande för att en person ska 

klassas som arbetshandikappad eller inte.
32

 Kodningsprocessen kan därför vara en process 

med otydliga regler och där individers kodningar inte alltid motsvarar vad de egentligen har 

för förmåga att utföra ett arbete.
33

 

När den arbetshandikappade har fått en plats tilldelad på Samhall påbörjas det en 

praktik där personen får prova på att arbeta inom de olika områden som Samhall har 
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verksamhet inom. Detta är huvudsakligen för att se vad personen klarar av för arbetsuppgifter 

med sitt arbetshandikapp och inom vilket område som personen trivs bäst. När personen har 

genomgått denna praktik utvärderar de ansvariga på Samhall om personen är lämplig att 

anställa och inom vilket område som personen klarade av arbetet bäst. Om personen inte 

skulle få en anställning på Samhall går personen istället tillbaka till Arbetsförmedlingen. De 

som får anställning blir tilldelade ett område som de ska jobba inom men detta är något som 

kan komma att förändras eftersom Samhall anser att det är nyttigt och utvecklande för de 

anställda att emellanåt byta arbetsuppgifter, kollegor och arbetsområden. Därför kan personer, 

under sin anställning på Samhall, behöva byta arbetsområde för att testa på nya saker och 

utvecklas inom anställningen. De arbetsområden som finns är de som presenterats ovan men 

de kan förekomma olika lokala avvikelser. Arbetet på Samhall ser därför mycket olika ut 

beroende på vilket område som man jobbar inom.  

Det finns flera olika sätt som en person kan få en anställning utanför Samhall. En av 

dem är att personen har arbetat på företaget inom sin anställning på Samhall, kort sagt att man 

har blivit utlånad av Samhall till att arbeta inom ett annat företag. Om detta företag är nöjd 

med den anställde kan de då anställda personen direkt i företaget. När ett företag väljer att 

anställda en person från Samhall har personen möjlighet att, inom ett år, få återanställning hos 

Samhall om arbetet på det andra företaget inte skulle fungera. Genom detta hoppas Samhall 

på att fler företag ska våga anställa en arbetare från Samhall eftersom det fungerar som en 

säkerhet, både för den anställde men även för företaget eftersom det ger de en chans att 

provanställa en arbetare men att de sedan inte har några förpliktelser om arbetsuppgifterna 

inte fungerar tillfredsställande.  

Det finns också möjlighet för de anställda på Samhall att ha en praktikplats på ett 

företag. Detta kan vara en möjlig väg ut från Samhall och in på den öppna arbetsmarknaden. 

De kan få praktikplatser till exempel genom att det finns personal på Samhall som ringer runt 

till företag och frågar om de har möjlighet att ta emot praktikanter från Samhall. På detta vis 

försöker de hitta företag som är villiga att ta emot en Samhallsarbetare och kanske även 

såsmåningom ge denna en anställning. Även i detta fall gäller återanställningsskyddet på 1 år 

om arbetet på det andra företaget inte skulle passa.  

Ett annat sätt för de anställda på Samhall att få ett jobb ute på den öppna 

arbetsmarknaden är att företag kontaktar Samhall för att de behöver arbetskraft. Det blir då 

Samhalls uppgift att försöka hitta vilken eller vilka anställda som passar för just detta. Denna 

process kallas för en matchning, när personal går igenom vilka anställda som skulle klara av 

detta arbete. Även här har personen rätt till återanställning i Samhall inom 1 år.  
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9.4  Samhalls arbete mot den negativa stereotypiseringen  

Det finns och har länge funnits en negativ stereotypisering av Samhall i Sverige. Detta är 

något som upptäcktes dels under intervjuerna med arbetarna och dels under 

observationstillfället uppe på ledningens kontor. Ledning pratade mycket om problemet med 

att hitta praktikplatser till arbetarna, då intresset hos arbetsgivarna försvann så fort de nämnde 

att de kom från Samhall. Ledningen menade på att det är för att det fortfarande finns en 

stereotypiserad bild av Samhall som grundar sig ur deras kärnuppdrag att anställa 

arbetshandikappade. Arbetsgivare som inte har varit i kontakt med Samhall och sett det arbete 

som de utför har en stigmatiserad bild av Samhall där man ser arbetarna som fullt 

handikappade och inte arbetskapabla, istället för att se det Samhall ser i sina arbetare, vilket är 

den arbetsförmågan som de faktiskt har.  

Vidare kom det fram under intervjuerna hur intervjupersonerna har blivit bemötta av 

vänner och bekanta när de berättar om sin arbetsplats; ”Alla tror att jag är dum i huvudet och 

handikappad bara för att jag jobbar på Samhall. De tror att jag inte kan någonting. Därför 

vägrar jag ha på mig arbetskläder från Samhall – jag vill inte att det ska stå på hela min 

kropp att jag är handikappad.”
34

 Intervjupersonerna kände alltså att faktumet att de var 

Samhallsarbetare var någonting som kändes som ett stigma som påverkade hur människor 

bemötte dem ute i samhället. 

Detta är något som har identifierats och bemötts av organisationen genom att försöka 

göra en omvärdering av Samhall i det offentliga ögat genom tre olika perspektiv. Den första 

förändringen som organisationen har gjort handlar om deras logga. Den nya loggan infördes 

år 2007 med syftet att sudda ut den stereotypbild som finns av företaget. De ville föra in 

styrka och stolthet i namnen Samhall och valde därför en logga med starka och många färger 

för att bevisa deras vilja att synas ute i samhället. Loggan syns inte bara på bilarna utan även 

på arbetskläderna som de anställda måste ha på 

sig när de arbetar. Loggan står längs med ena 

benet, på ryggen och på bröstet vilket gör att den 

snabbt och enkelt fångar folks uppmärksamhet.  

Vidare har Samhall infört en gala som 

hålls varje år för att dela ut nominerade visa-

vägen pris till de som har gjort mest för att öppna 
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arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Här lyfter Samhall fram att de vet 

att det finns ett stort utanförskap för funktionshindrade där arbetets gemenskap kan vara något 

som känns långt borta från deras verklighet. Just därför har Samhall valt att varje år peka ut 

och hylla de så kallade ”eldsjälarna” som jobbar hårt för att öppna dörrar och integrera 

Samhallsarbetare på den öppna arbetsmarknaden. Galan och utmärkelserna har pågått sedan 

2007 och är uppdelade i tre olika kategorier; årets eldsjäl, årets arbetsgivare och årets 

förhoppning.  

Slutligen har Samhall även en hållbarhetspolicy med en vision att ”bidra till ett 

Sverige där alla människor ses som en tillgång på arbetsmarknaden”. Det innebär att personer 

med funktionsnedsättning ska ha samma delaktighet i arbetslivet som befolkningen som 

helhet. Hållbarhetspolicyn ser till social-, ekonomisk- och miljöhållbarhet. Genom att sträva 

efter en hållbar utveckling inom samtliga tre avdelningar hoppas Samhall kunna bringa fram 

en ökad kunskap om Samhall och på så vis rasera de fördomar som finns om organisationen.
35

 

 

10.0  Empiri 

10.1  Förord till empiri  

Nedan visas en tabell som kort beskriver de personer som har intervjuats. Samtliga 

intervjupersoner jobbar på samma ort och inom samma arbetsområde, vilket är städ inom de 

kommunala lokaler som Samhall har kontrakt på tillsammans med kommunen. Namnen har 

fingerats för att skydda personernas identitet.  

 

 

Intervjuperson Kön Ålder Ursprung Kodning Tid i 

Samhall 

Paavo Man 60 år Centraleuropa Problem 

med fötter 

15 år 

Merve Kvinna 55 år Sydeuropa Ont i rygg 2 år 

Mamuti Man  60 år   Sydeuropa Ont i axlar 10 år 

Andjela Kvinna 57 år Sydeuropa Ont i axlar 6 år 

Branislava Kvinna 53 år Sydeuropa Ont i rygg 5 månader 

Yuko Kvinna 49 år Sydostasien Ont i axlar 5 år 

Houman Man 20 år Västafrika Analfabet 1 år 
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10.2  Utbildning 

Det första mönstret som blev ett klart faktum var att samtliga av intervjupersonerna inte 

uppnått högre utbildning än grundskola. På så vis blev det ganska klart och tydligt att Samhall 

är en organisation som vänder sig till de som inte har möjlighet att söka arbete som kräver 

utbildning på högre nivå. Samhall finns då främst till för de som inte har någon högre 

utbildning eftersom de flesta yrkena är grovarbeten som till exempel städ. 

 

10.3  Ankomst 

Fyra av de sju intervjuade personerna kom till Sverige som anhörighetsinvandrare. Det kan 

vara att de har föräldrar eller syskon som invandrat till Sverige innan och som nu har 

uppehållstillstånd och möjlighet att försörja andra familjemedlemmar genom att ha fått ett 

jobb och en bostad. 

Under kategorin anhörighetsinvandring går de som kommer hit till Sverige på grund 

av att de har en man eller hustru här i Sverige med svenskt medborgarskap. På så vis är det en 

väldig spridning på vart personerna kommer ifrån eftersom det kan vara allt ifrån att man 

träffades på en semester utomlands till att man träffas över internet.  

De resterande tre intervjupersonerna kom med arbetsinvandring och 

flyktinginvandring. Arbetskraftsinvandringen i Sverige är något som har gått mycket upp och 

ner över åren. Efter andra världskriget fram till 1970-talet var det en hög 

arbetskraftsinvandring, där man i princip anlände till Sverige på måndagen och började jobba 

på tisdagen.
36

 Idag ser det lite annorlunda ut, då det svenska språket är något som är högt 

prioriterat hos många företag att man måste ha.  

Sedan 2008 har det skett en ökning igen, då en reform infördes som möjliggjorde 

invandring från länder utanför EU/EFTA till Sverige så länge man erbjudits anställning. Innan 

2008 gjordes även en prövning för att se huruvida det fanns en brist på inhemsk arbetskraft 

innan man fick ge sig av.
37

 

Som förstått på namnet är flyktinginvandring det som sker främst från krigsdrabbade 

länder i världen. Det är när livssituationen inte längre är hållbar i deras hemland som de 

drabbade får fly till andra länder.  
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10.4   Uppehållstillstånd och arbete 

Samtliga intervjupersoner fick uppehållstillstånd i Sverige efter 1 år och erhöll ett svenskt 

medborgarskap efter 4–7 år. Fem av sju intervjupersoner har sedan jobbat inom 

restaurangbranschen och städbranschen, medan de två resterande öppnade ett bageri som de 

hade i 15 år innan de sålde av det.  

Samtliga av intervjupersonerna hade gått arbetslösa mellan 2–5 år innan de blev 

anställda på Samhall. Alla förutom en av intervjupersonerna blev skickade till Samhall från 

Arbetsförmedlingen med en kodning om att ha en fysiskt nedsatt förmåga som hindrade dem 

att jobba på en icke anpassad yrkesplats. Den siste, som presenterat i tabellen ovan, hade en 

nedsatt förmåga i form av analfabetism.  

Det var dock endast tre av sju intervjupersoner som hade fått reda på vad för slags 

organisation Samhall var innan de fick börja jobba eller praktisera där. Informationen om att 

det var en arbetshandikappsanpassad arbetsplats var något som antingen har kommit fram allt 

eftersom att de har börjat jobba på Samhall eller att de har haft vänner i sin omgivning som 

reagerat när de har berättat om sin anställning på Samhall.  

Idag jobbar samtliga på Samhall inom städområdet för en viss kommun. Sex av sju 

intervjupersoner arbetar som vanliga arbetare på heltid medan en jobbar som samordnare för 

alla arbetare i städområdet i just den kommunen.  

 

10.5 Ålder 

Flertalet av intervjupersonerna är äldre än 50 år. 5 av 7 intervjupersoner är över 50 och 2 av 

intervjupersonerna är 60 år. Yuko ligger på gränsen då hon är 49 år och Houman är i särklass 

yngst med sina 20 år.  

 

10.6 Om arbetet 

Alla intervjupersoner förutom en sa att de trivs väldigt bra med sitt jobb på Samhall. De är 

väldigt glada och tacksamma att de har fått jobb och de trivs bra med människorna som de 

arbetar tillsammans med. De flesta uttryckte också en gemenskap i sina arbetsgrupper, att de 

tyckte det var väldigt skönt att arbeta tillsammans med personer som är i samma situation och 

förstår dem och deras begränsningar. De berättade att arbetstempo är lugnt och skönt och är 

anpassat för deras arbetshandikapp. Det finns tider att passa men det är väl tilltaget så att de 

inte behöver stressa utan kan ta det lugnt. De berättade att dagarna ser i regel likadana ut, de 

vet vilka uppgifter de har och utför dem så som de har lärt sig. Kort sagt så vet de vad de ska 

göra och gör det på det sättet som de blir tillsagda. Många av intervjupersonerna uttryckte 
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detta som positivt, de tyckte det var skönt att de gjorde samma sak i stort sett varje dag för då 

visste de vad de kunde förvänta sig av dagen och oväntade uppgifter inträffade sällan. De 

träffade samma kollegor och utförde samma arbete vilket bidrog till att samordnare och chefer 

sällan behövde säga till vad som måste göras eftersom alla visste sin plats och sin uppgift.  

Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte även vänskapsband till samordnare och 

personalledare. De kunde skratta och skoja tillsammans men även få stöd om de kände att det 

behövdes. Det var dock en intervjuperson som var missnöjd med hur Samhall behandlade sina 

anställda och personen uttryckte det som att det kändes som cheferna såg ner på dem och 

brydde sig inte så mycket om sina anställda. Denna person hade velat ha mer hjälp med att få 

ett arbete utanför Samhall, något som denna person inte tyckte att cheferna hjälpte arbetarna 

tillräckligt mycket med.  

 

11.0  Sammanfattning av intervjuer 

11.1  Paavo 

Paavo var den första intervjupersonen under intervjudagen i södra Sverige och det var knappt 

att inspelningstekniken och fikan var framplockad innan Paavo började berätta om sitt jobb 

och sitt liv. Hans resa mot Sverige började redan innan han själv lämnade sitt hemland när 

hans mor bestämde sig för att arbetsinvandra till Sveriges jobbmöjligheter som blomstrade 

under 70-talet. Mamman fick jobb direkt och jobbade som fabriksarbetare under många år i 

Sverige innan hennes bortgång. Men det var inte förrän Paavo träffat en svensk kvinna som 

även han bestämde sig för att lämna sitt hemland och bosätta sig i Sverige. Han anlände med 

ett välfyllt CV, trots att han endast hade grundskoleutbildning, så var bagare, fabriksarbetare, 

trädgårdsmästare och städare några av yrkena som Paavo haft innan flytten till Sverige. Trots 

detta var det svårt för honom att komma in på arbetsmarknaden när han anlände 1987 och 

hittade endast inte så långvariga jobb inom städ- och rullbandsarbete. I ett försök att hitta 

arbete lämnade han småstaden där hans nu före detta fru bodde och sökte sig till en större stad 

i hopp om bättre arbetsmöjligheter. Hoppet tynade sakteligen allt längre bort under de nästan 

5 åren som han gick på socialbidrag i väntan på att få arbete, vilket till slut blev på Samhall 

1997. Nu är han inne på sitt femtonde år som anställd på Samhall och hoppas på att få 

fortsätta jobba där tills det är dags för pension, eftersom det dels är ett jobb som är anpassat 

efter hans kapabilitet som arbetare med en utsliten fot, och dels där han känner att han har sin 

trygghet och familj, då han varken har barn, hustru eller sina föräldrar kvar i livet.  
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11.2  Merve 

Efter att hittat kärleken och gift sig i sitt hemland följde Merve sina föräldrars fotspår och 

flyttade till Sverige för att finna en bättre kvalité på livet. Hennes föräldrar utlovade bra 

jobbmöjligheter, där mamman jobbade på fabrik med paketering och pappan som skeppare. 

1975 bar det iväg norrut och medan hennes man efter ett års väntan på uppehållstillstånd 

började jobba som tekniker på ett fartygproduktionsbolag stannade hon hemma för att ta hand 

om deras nyfödda barn. Hon var hemmafru ända tills hennes man öppnade ett bageri då hon 

började hjälpa till och jobba där. Konditoriet hade de kvar i 15 år tills de sålde verksamheten i 

hopp om att hitta ett mindre slitsamt jobb för hennes man. Merve själv gick tillbaka till att bli 

hemmafru, vilket hon var i ungefär 8 år innan hon fick anställning på Samhall som städerska.  

De har idag 3 barn och 4 barnbarn. Deras barn jobbar som högutbildade personalchefer, lärare 

och sjuksköterskor och är anledningen till varför Merve och hennes man, trots uttalad längtan 

tillbaka hem till sitt hemland, stannar kvar i Sverige.  

 

11.3  Mamuti 

Mamuti, som är gift med Merve, kom till Sverige med sin fru 1975. I hemlandet hade han 

genomgått 2 år på ett tekniskt gymnasium men valde att inte fullföljda utbildningen eftersom 

hans fru ville hade en stark önskan att flytta till Sverige. På plats i Sverige fick han sedan jobb 

inom fartygsproduktionen men då företaget sedan la ner sin produktion valde han att utbilda 

sig till konditor. Efter utbildningen startade han och hans fru ett eget konditori som de drev 

tillsammans under 15 år. De valde sen att sälja verksamheten då det var slitsamt för de båda. 

Mamuti var sedan arbetslös ett tag innan han till sist fick en anställning på Samhall som 

teknisk ansvarig i lägenheter. Idag arbetar han som samordnare på Samhall vilket innebär att 

han har ett arbetsledaransvar inom sitt område. Som nämnt ovan har Mamuti och Merve 3 

gemensamma barn och trots årliga besök i hemlandet väljer de, för familjens skull, att stanna 

kvar i Sverige.  

  

11.4  Andjela 

Andjela kom till Sverige med sina föräldrar på 1970 talet, hon var då 15 år. De var då 

arbetskraftinvandrare och kom till Sverige för att få arbete och ha det bättre ställt i familjen. 

Under Andjelas uppväxt har föräldrarna tidigare åkt iväg och jobbat i Tyskland, då hennes 

morfar har tagit hand om henne, men denna gång valde de att flytta hela familjen till Sverige. 

Andejlas föräldrar började arbeta på en bilfabrik och själv började hon i skolan i årskurs 8. 
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Efter att hon gått ut grundskolan fick hon jobb inom restaurangbranschen där hon 

såsmåningom utbildade sig till kokerska. Under denna tid träffade hon även en man som hon 

senare gifte sig med och de fick en son tillsammans. Dock blev hon sedan arbetslös under två 

år innan hon påbörjade sin anställning på Samhall 2006. Hon har nu arbetat på Samhall i 6 år 

och hela tiden har hon arbetet inom området för städ. Hon är idag skild och är sambo med en 

annan man. Hennes son, som nu är vuxen, arbetar idag som personalledare.  

 

11.5  Branislava  

Branislava kom till Sverige med sin man 1987 på grund av det krig som då pågick i 

hemlandet. Hon var 27 år när hon kom till Sverige men hade inte tidigare arbetat i sitt 

hemland eftersom det fanns väldigt dåligt med jobb på grund av krig och oroligheter. Efter 3 

år i Sverige får Branislava och hennes man sitt första barn tillsammans. En tid efter kämpar 

Branislava med problem hemma vilket leder till skilsmässa. Även under denna tid råkar 

hennes familj ut för en mycket tragisk trafikolycka där både hennes föräldrar och syskon 

avlider. Till följd av sin skiljsmässa, familjens bortgång och att hon samtidigt kämpar mot 

ekonomiska problem gör att hon blir djupt deprimerad. Dock fick hon hjälp av en mycket 

snäll kvinna på Arbetsförmedlingen som hjälpte henne att ta kontakt med en psykolog men 

som även hjälpte henne att få jobb som kokerska på Arbetscentrum. Hon blev sedan tilldelad 

sommarpraktik på Samhall vilket senare utmynnade i en anställning. Idag är Branislava 

väldigt tacksam och glad att hon har fått ett jobb vilket gör att hon inte behöver oroa sig för 

sin ekonomi och hur hon ska försörja sin familj. Hennes äldsta son arbetar idag inom transport 

och den yngsta går fortfarande i skolan. Det finns inga planer för Branislava och hennes 

familj att flytta tillbaka till sitt hemland eftersom de inte längre har kvar någon släkt eller 

familj i området, istället vill de koncentrera sig på det liv som de har byggt upp i Sverige och 

göra det bästa av det.  

 

11.6  Yuko  

Yuko var bara 16 år gammal när hon och hennes familj kom till Sverige 1980. De kom från 

Sydostasien då det var mycket svårt med jobb i hemlandet. Yuko, som hade gått grundskola i 

hemlandet började nu på gymnasiet, men valde att hoppa av då hon tyckte att det blev för 

svårt. Hon började istället arbeta och under 20 år arbetade hon på en mängd olika ställen som 

på dagis och inom restaurang. Yuko blev även arbetslös under 4 år men fick sedan en 

anställning på Samhall genom Arbetsförmedlingen eftersom hon har haft ont i rygg och axlar. 
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Hon har idag arbetat på Samhall i 5 år och har hela tiden varit inom området för städ. Yuko 

bor idag med sin mamma och tar hand om henne då hon idag är pensionär. Hennes två syskon 

bor båda i Stockholm och arbetar inom teknikbranschen. Yuko har funderingar på att 

återvända till sitt hemland i framtiden, kanske när hon blir pensionär, men idag trivs hon 

mycket bra i Sverige och med sitt arbete.  

 

11.7  Houman 

Houmans väg till Sverige började med att hans pappa flyttade till Sverige när Houman föddes 

för att tjäna pengar till familjen. Houman, hans mamma och hans syster bodde kvar i 

hemlandet i västafrika under 16 år men flyttade sedan till Sverige för att förena familjen. 

Under sina tidiga tonår spelade Houman internationell fotboll och flyttade då runt till olika 

ställen i Sydamerika men när familjen bestämde sig att flytta till Sverige valde han att följa 

med. Houmans pappa arbetar inom äldrevården i Sverige och hans mamma hittade jobb på en 

restaurang. När Houman kom till Sverige började han gymnasiet men då han är analfabet 

klarade han inte skolan och hoppade av. Han började istället praktisera på olika företag och 

hade småjobb som att hjälpa vaktmästaren på en skola. Då det var väldigt svårt för honom att 

klara av olika jobb på grund av sin analfabetism fick han genom Arbetsförmedlingen praktik 

på Samhall som sedan utvecklades till en fast anställning. Houman ser väldigt flyktigt på sin 

framtid, han tycker inte om att planera utan vill leva i nuet och ta saker som det kommer. 

Dock håller han på att bygga ett hus i sitt hemland som han kan bo i när han åker ner och 

hälsar på släkt och vänner. Han har även sin fru i hemlandet som han åker ner och hälsar på 

och hoppas att han en dag ska kunna ta med sig henne till Sverige.   

 

12.0  Analys 

12.1  Samhall som identitet 

Att arbeta inom en organisation som Samhall kan innebära att ens person påverkas i stark 

grad av den organisationskultur som finns där. Eftersom Samhall är ett väldigt speciellt 

företag medför det att normerna som finns där kan skilja sig mot andra företags normer. 

Eftersom alla de anställda arbetarna har olika slags arbetshandikapp och kodningar skapas det 

en kultur där det anses att ”onormalt är normalt”. Efter detta skapas det normer och 

värderingar som bygger på de värdegrunder som de anställda har vilket i sin tur påverkar hela 
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atmosfären i organisationen. Detta medför en identitetsskapande process hos de anställda där 

man börjar anpassa sig till de normer som hos Samhall är de normala.  

Man kan argumentera för att denna process startar redan när man på 

Arbetsförmedlingen får en kodning och därmed börjar acceptera sig själv som 

arbetshandikappad. Denna process utvecklas ytterligare när anställningen på Samhall påbörjas 

och man hamnar in i grupp som bara består av andra arbetshandikappade. I denna grupp 

skapas det en gruppgemenskap och tillhörighetskänslor vilket i sin tur påverkar identiteten 

hos personerna i gruppen. Många av de som anställs på Samhall har innan varit 

långtidsarbetslösa eller haft svårt att behålla ett arbete under en längre tid vilket innebär att 

känslan att tillhöra ett arbetslag har inte existerat i så stor grad innan. Som visat i empirin 

kände många av intervjupersonerna detta, att de trivdes mycket bra att tillhöra arbetsgruppen, 

de kände gemenskap och samhörighet. De andra arbetarna förstod dem eftersom de var alla i 

samma situation och det var inga av medarbetarna som blev sura om man ville ta en paus och 

sitta ner en stund. Kort sagt uttryckte alla intervjupersoner en stor gemenskap bland arbetarna 

där de trivdes mycket bra.  

Genom det kan man påvisa att de anställda på Samhall har skapat sig en organisatorisk 

identitet i förhållande till sin anställning. Genom att de kodas som arbetshandikappade och 

placeras i en grupp där alla har olika former av arbetshandikapp skapar de en gemensam 

identitet inom organisationen. De skapar sig en ”Samhalls-identitet” där det anses vara okej 

att jobba långsamt, inte komma med några nya idéer eller initiativ och bara göra det som man 

blir tillsagd. Till följd av detta börjar arbetarna bete sig på detta sätt och anpassar sig efter de 

normer som de lär sig på arbetsplatsen. Även om en person från början kan vara en energisk 

och pigg person lär man sig att inte göra mer än det man behöver eftersom det inte är 

nödvändigt och inte belönas utan kan ses mer som skryt. Kort sagt lär sig personer i Samhall 

att vara arbetshandikappade och arbeta därefter, även om de inte var det när de först kom. 

Denna Samhalls-identiteten påverkar de anställda om hur de ska bete sig på jobbet för att bli 

en i gruppen och bli socialt accepterad av de andra medarbetarna.  

En faktor som starkt påverkar identiteten hos de anställda är Samhall själva då de 

skapar sig en organisatorisk identitet som ett företag för arbetshandikappade. Detta gör 

exempelvis att de som har anställningar på de högre positionerna (som inte har 

arbetshandikapp) förväntar sig inte mycket av arbetarna utan de vet att de har arbetshandikapp 

och därför har de låga förväntningar på arbetet som utförs. Den organisatoriska identiteten 

påverkar även andra företag då de låga förväntningarna på arbetarna kan ge uttryck på vilka 

företag som vill anställda personer från Samhall. En identitet som ett företag där personer 
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jobbar långsamt och inte så välutfört kan ge dåliga konsekvenser när det gäller att hitta 

samarbetsorganisationer. Därför är det viktigt att Samhall skapar sig en organisatorisk 

identitet som är stolt över sitt varumärke och sina arbetare för att bli av med negativa 

stereotyper och stigmatisering. Den organisatoriska identiteten för Samhall kan därmed vara 

väldigt betydelsefull när de samverkar med andra organisationer men även internt mot hur 

arbetarna uppfattar sitt jobb. Dock uttryckte vissa av intervjupersonerna missnöje med att 

Samhall uttrycker sig på ett sätt internt och på ett annat sätt utåt mot andra företag. Som 

nämnt i resultaten presenterar sig Samhall som ett stolt företag och de har en färgstark logga 

och även ett pris som de delar ut för bra arbete. Emellertid var detta inget som vissa av 

intervjupersonerna var glada eller stolta över. Många var väldigt glada och tacksamma att de 

hade jobb men ingen uttryckte en direkt stolthet över att jobba på Samhall. Istället såg de det 

mer som ett stigma, flera av intervjupersonerna berättade att folk i deras närhet såg de som 

handikappade eftersom de jobbar på Samhall och även arbetsgivare blev tveksamma till en 

person som arbetat på Samhall. På så sätt skiljer sig Samhalls organisatoriska identitet hur den 

ser ut utåt och hur den ser ut inne i företaget, något som stark påverkar medarbetarna och 

deras identitetsskapande.  

Gemenskapen och tryggheten som gruppidentiteten skapar kan också medföra 

konsekvenser för arbetarna. Genom att de skapat sig en identitet som Samhallsarbetare kan 

det bli svårt att försöka bryta sig loss och arbeta på en annan arbetsplats. Då de har lärt sig och 

anammat de speciella normer som Samhall har kan det vara en stor utmaning att försöka 

arbeta på en vanlig arbetsplats där tempot sannolikt är mycket högre och arbetsgivaren kräver 

mer. Detta kan medföra att personer väljer att stanna kvar på sin anställning på Samhall även 

om de hade klarat och har möjlighet att få ett annat jobb, de blir helt enkelt bekväma med det 

arbetssätt som Samhall har och har, genom att skaffa sig en identitet i förhållande till Samhall, 

skaffat sig en trygghet bland arbetskollegor och vänner. Den Samhalls-identiteten och 

trygghet som bidrar till att personer väljer att inte lämna Samhall gör att hela Samhalls 

kärnuppdrag fallerar. Då Samhalls uppdrag är att hjälpa personer få andra anställningar men 

istället reproduceras en kultur där man lär sig att vara en arbetshandikappad vilket försvårar 

en övergång till ett annat arbete. Det är även detta samband som Holmqvist har påvisat i sin 

studie om Samhall, att man blir socialiserad in i rollen som arbetshandikappad vilket är en roll 

som är mycket svår att ta sig ur och därmed får man mycket stora svårigheter ute på 

arbetsmarknaden. 
38
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12.2  Samhalls trygghetskänsla 

I kapitlet kring teori diskuterades Jefferey Alexanders teori kring kulturell sociologi och att 

samtliga handlingar utförda av individer i ett samhälle är känslo- och meningsstrukturerat. 

Alexander menar på att vi först måste se till känslorna och vad det finns för mening i 

handlandet för att förstå sig på samhälleliga institutioner och sociala handlingar.  

När man då håller detta i bakhuvudet, är det intressant att se till de känslor som 

samtliga intervjupersoner uttryckte under intervjuerna, vilket var att deras arbete på Samhall 

kändes som en trygghet för dem. Majoriteten av intervjupersonerna refererade till sina 

samordnare som vänner och inte chefer, och att det fanns starka band som sträckte sig efter 

arbetstid med dem. Frågan ”känner du att Samhall är en trygghet för dig?” ställdes aldrig rakt 

ut, utan var något som intervjupersonerna själva tog upp som en betydande faktor till sitt 

arbete i organisationen. Arbetet på Samhall blir alltså ett symboliskt uttryck för en trygghet 

som samtliga intervjupersoner anser vara det viktigaste och det bästa med att jobba där. 

På så vis är arbete på Samhall, trots att arbetet blir ytterligare en stigmatisering för 

invandrarna, någonting positivt för dem eftersom de känner en trygghet i att vara en del av 

Samhall som organisation. Denna trygghet blir då en stor anledning och drivande faktor till 

varför arbetarna vill stanna inom organisationen och inte bli utslussade på den öppna 

arbetsmarknaden till ett arbete som inte har samma trygghetsprinciper som Samhall har. 

Dessa känslor som intervjupersonerna har uttryckt visar alltså på att den organisatoriska 

strukturen som Samhall har gör att de inte vill lämna organisationen.  

Tryggheten blir också till nackdel för Samhall som organisation. Med ett så pass nära 

socialt nätverk som existerar i Samhall tillsammans med faktumet att man får löneförhöjning 

ju längre man jobbar där, gör att Samhall som organisation tappar sitt uppdrag att få ut 

arbetshandikappade på den öppna arbetsmarknaden.  

 

12.3  Samhall och stigmatiserad integration  

Under samtalen med cheferna på kontoret kom det tydligt fram att det fanns en stereotypisk 

bild av Samhall ute på arbetsmarknaden. En av många arbetsuppgifter som personalcheferna 

har är att ringa runt till olika företag och fråga efter praktik- och arbetsplatser för de 

arbetshandikappade som kommer till Samhall, och det har varit i dessa samtal som cheferna 

har uppfattat en förändring i tonen och intresset hos arbetsgivarna när man nämnde att man 

ringde från just Samhall. Samhall är alltså en stigmatiserad organisation som går mot ett annat 

bemötande när det kommer till att få ut sina anställda på den öppna arbetsmarknaden.  
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 Men vad händer då med de som arbetar på Samhall och när de ska slussas ut på den 

öppna arbetsmarknaden för att jobba på ett vanligt arbete så att Samhall ska kunna hålla liv i 

sitt uppdrag? Och vidare – vad händer med de redan stigmatiserade invandrarna, som har 

under sin tid på Samhall identifierat sig med organisationen och skapat ett trygghetsnät till 

sina chefer, arbetsvillkor och arbetskamrater? 

 Att som redan stigmatiserad invandrare bli placerad i en organisation som också är 

stigmatiserad för att tillförse dem med arbete kan argumenteras vara en otjänst snarare än en 

tjänst för invandrare. Studier om integrering och även migrationsverket antyder på vikten av 

arbete på rätt kvalifikationsnivå för att få rätt integreringsprocess in i ett nytt land. Det finns 

tydliga tecken i samhället på svårigheten för invandrare att bli anställda i det svenska 

samhället och att som samhallsarbetare ha ytterligare en ”dålig stämpling”, en stigmatisering, 

kan ses som en bromskloss som hämmar deras integration in till samhället.  

 Ett arbetshandikapp som ömma axlar, försvagad rygg eller analfabetism är alla 

stigman som är misskreditabla, det vill säga att de är stigman som man egentligen inte lägger 

märke till i första taget. Dock är det inte dessa stigman i sig som blir de stigman som 

intervjupersonerna känner av utan det är stigmatiseringen av Samhalls logga som gör att 

individerna i fråga faller ner i en stereotypisk och stigmatiserad syn hos människor 

runtomkring dem. Samhalls logga är ett direkt misskrediterat stigma som påverkar 

arbetsgivares vilja att anställa före detta samhallsarbetare.   

 Flertalet av intervjupersonerna hade också en annan egenskap som kan ses som ett 

stigma på arbetsmarknaden, nämligen deras ålder. Då 5 av 7 intervjupersoner är över 50 år 

(Yuko ligger precis under med sina 49 år) så kan man argumentera för att deras ålder också 

kan verka som ett stigma på den öppna arbetsmarknaden. En anledning till att en stigande 

ålder kan vara ett stigma är att arbetsgivare kan tveka inför att anställda någon som börja 

närma sig pensionsålder. Eftersom personen inte kommer att kunna jobba så många år till så 

kan arbetsgivare därför känna att de inte vill slösa någon utbildning och upplärning på denna 

person. Då kan det ses som bättre att ta någon yngre som man hoppas är kvar på arbetsplatsen 

i flera år. Även kan äldre person ses som mindre arbetsför än en lite yngre arbetare. Då äldre 

personer kanske inte är lika energiska och uthålliga som yngre personer så kan det därför ses 

som ett minus hos en arbetsgivare. 

 Likaså kan personens egen uppfattning om arbetslivet förändras med sin ålder. När 

man närmar sig pensionsålder så kanske man blir bekväm med det arbete man har och orkar 

därför inte leta efter något nytt då man inte har någon motivation. Här kan det även påverka 

att man vet om att arbetsgivare inte alltid är så glada för att anställda äldre personer och man 
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orkar helt enkelt inte riktigt ta tag i det. Därför kan våra intervjupersoners motivation och 

integration till arbetsmarknaden ha påverkats av att de flesta var över 50 år. Deras inträde till 

arbetsmarknaden försvåras då de närmar sig en allt högre ålder vilket gör att de inte är lika 

attraktiva för arbetsgivare längre. Även att de flesta har ett arbetsliv bakom sig med mesta 

dels fysiska jobb gör att kroppen börjar säga ifrån och de stannar kvar på Samhall där de får 

jobba i sin egen takt och känna trygghet från likasinnande. Deras ålder är därmed ytterligare 

en stigmatiserad faktor som kan påverka deras integration på arbetsmarknaden.  

 

12.4  Den Klämda Generationen 

Efter att ha lyssnat på intervjupersonernas berättelser om hur lätt det var för deras föräldrar 

som emigrerade till Sverige att få jobb, hur svårt det varit för dem själva att få arbete, och till 

sist höra hur högutbildade deras svenskfödda barn är, har vi kommit fram till en teori som vi 

har valt att kalla ”den klämda generationen”. För att förklara denna krävs det en återblick 

historiskt hur arbetsinvandringen har sett ut i Sverige under de olika invandringsperioderna. 

Arbetskraftsinvandringen i Sverige är något som har gått mycket upp och ner över 

åren. Efter andra världskriget fram till 1970-talet var det en hög arbetskraftsinvandring, där 

man i princip anlände till Sverige på måndagen och började jobba på tisdagen.
39

 Det fanns 

jobbmöjligheter överallt i Sverige, och invandrad arbetskraft var något som sågs ur ett positivt 

perspektiv från Samhället då det var något som behövdes för att samhället skulle fungera och 

för Sverige att blomstra ekonomiskt. Med arbete som en självklarhet för de som anlände till 

Sverige, var det också lätt att bosätta sig och skapa en trygg ekonomisk grund i det nya 

kapitlet i sitt liv.  

Tiden mellan 1970-2008 har främst handlat om asylsökande invandrare då efterfrågan 

på arbetskraft minskade vilket gjorde att nyanlända invandrare hade svårt att konkurrera om 

jobb. Arbetskraftsinvandringen byttes då ut mot flykting-och anhörighetsinvandring.
40

 

Sedan 2008 har det skett en ökning av arbetsinvandring igen, då en reform infördes 

som möjliggjorde invandring från länder utanför EU/EFTA till Sverige så länge man erbjudits 

anställning. Innan 2008 gjordes även en prövning för att se huruvida det fanns en brist på 

inhemsk arbetskraft innan man fick ge sig av.
41

 

Från de intervjuer som gjorts till denna undersökning finns det ett klart mönster och en 

majoritet av intervjupersonernas barn som läst på högskola och sitter på en högutbildad 
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position i samhället. Den följande generationen efter intervjupersonerna har anammat det 

svenska skolsystemet och överutbildat sina föräldrar. På så vis har de bättre möjligheter att 

integrera sig i det svenska samhället för att de blir en del av det både språk-, utbildnings- och 

jobbmässigt.  

Idén med denna teori är att de personerna som just nu jobbar på Samhall som är 

invandrare kom till Sverige under åren då det inte fanns riktiga jobbmöjligheter för invandrare 

i Sverige. Mellan 1970 och 2008 sattes det nya höga krav på att man måste kunna svenska för 

att få jobba på den svenska öppna arbetsmarknaden, något som inte ansågs lika viktigt när 

deras föräldrar anlände till Sverige.  

Vidare är deras barn en helt annan generation för, trots att de fortfarande bär stigmat 

invandrare i många olika aspekter trots att de är födda i Sverige, är de en del av det svenska 

systemet med de svenska normerna och möjligheterna. De har alltså en möjlighet att ta sig ut 

på den öppna arbetsmarknaden för att de dels har det svenska språket och dels för att de har 

kunnat tillgodose sig en utbildning som är ett måste att ha för att kunna lyckas i Sverige idag. 

Det utbildningskravet fanns inte när intervjupersonernas föräldrar invandrade till Sverige utan 

det var mer att man lärdes upp på arbetsplatsen allt eftersom man blev anställd.  

Det har gjorts tidigare forskning kring just generationskonceptet och hur det påverkar 

och påverkas. Ingen mindre än den sociologiske klassikern Karl Mannheim har undersökt 

problematiken med generationer, där han kom fram till att generationer är något som skapas 

och definieras sociologiskt. Han menade på att en generation skapas när en grupp unga 

människor genomgår samma historiska förändring i samhället som kommer att påverka dem 

så pass mycket att den kommer att påverka vilka de blir och hur de ser på livet. Detta 

tillsammans med hastigheten på social och kulturell förändring skapar ett distinkt medvetande 

och en känsla av att vara en generation.
42

 

På så vis har vi fått tag i det som vi har valt att kalla ”den klämda generationen”. Det 

är en grupp med människor som har genomgått en fundamental social och kulturell förändring 

genom att komma till Sverige som unga med olika anledningar. De sociala och kulturella 

förändringarna som Sverige bistod med har satt samtliga intervjupersoner i samma båt vad det 

gäller mottagande, jobbintegration och socialt mottagande och bemötande i samhället. Det 

finns inte tillräckligt med efterfrågan på arbetsmarknaden för att ge arbete och det är för höga 

krav på utbildning och språk för att de ska kunna lyckas. Vad finns då kvar för dem? Tidigare 

studier gjorda av Henrik Hultman har redan undersökt en del av vad som blir en utväg, att 
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starta eget i form av pizzerior och kebabställen (för där finns det en efterfrågan från 

samhället). Den utväg som har upptäckts i denna uppsats är Samhall. Det gynnar både 

samhället och Samhall att anställa invandrare – samhället för att det kostar pengar att ha 

arbetslöshet i samhället och då är det mycket bättre att de blir anställda och Samhall för att de 

då får in arbetskraft som inte är lika handikappad och en ”verkligt” arbetshandikappad 

människa i rullstol, vilket gör att de utför ett bättre och snabbare arbete som gör att Samhall 

går med vinst. Det blir vinst för både samhället och Samhall men det blir på den klämda 

generationens bekostnad då det påverkar deras integrationsprocess till samhället. 

 

13.0  Slutsats 

Sammanfattningsvis har denna studie handlat om invandrare som jobbar inom området för 

städ i Samhall och hur de, på olika sätt, påverkas av sitt jobb. Huvudfynden i studien kan 

delas in i tre kategorier: identitet, trygghet och integration. Studien påvisar att arbetare på 

Samhall kan komma att i stark grad börja identifiera sig med sin arbetsplats och det arbete 

som man utför där, man lär sig och formas genom den kultur och de normer som finns på 

arbetsplatsen. Eftersom Samhall är en arbetsplats för arbetshandikappade skildras detta i de 

normer som finns. Kort sagt formas arbetarna på Samhall till att bete sig som en 

arbetshandikappad även om de från början kanske inte besitter ett omfattande 

arbetshandikapp. Deras identitet formas där med i stor grad av att de har ett arbetshandikapp 

och att de arbetar på Samhall.  

Identifikationen med arbetet och arbetsplatsen tar sig även i uttryck med gemenskap 

och trygghet arbetare emellan. Gemenskapen som fanns på arbetsplatsen som var målet för 

studien var mycket stark vilket bidrar till en känsla av tillhörighet och trygghet. Denna 

trygghet gör att arbetare känner sig säkra inom organisationen och många väljer därför att 

stanna kvar istället för att försöka hitta ett jobb ute på den öppna arbetsmarknaden. Det 

medför dock att Samhalls kärnuppdrag, att få ut folk i arbete, istället kan komma att 

motarbetas av de anställda då de vill ha kvar sin trygghet och identitet som de har skapat sig i 

företaget.   

Att vara invandrare och bli hänvisad en anställning på Samhall kan medföra en 

dubbelstigmatisering. De upplever inte bara stigmatisering på grund av sitt ursprung utan 

även på grund av sin anställning hos Samhall vilket kan ha konsekvenser i deras 

integrationsprocess. Som visat i studien har Samhall en stigmatiserad roll på arbetsmarknaden 

då det kan vara svårt att få ett jobb efter en anställning på Samhall. Det drabbar de redan 
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stigmatiserade invandrarna med att de får det ännu svårare att försöka ta sig ut på den öppna 

arbetsmarknaden. Då inträde på arbetsmarknaden är en väldigt viktig del för 

integrationsprocessen så påverkas den i hög grad hos de invandrare som är anställda på 

Samhall.   

Negativ påverkan på integrationsprocessen kan man även se genom teorin om den 

klämda generationen. Intervjupersonerna kom till Sverige under en tid där det fanns brist på 

jobb för invandrare. De höga kraven på språk och utbildning gjorde att intervjupersonerna 

hade väldigt få möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och alla hamnade tillslut på 

Samhall. Då de flesta inte har någon längre utbildning och inte mycket arbetserfarenhet är 

deras chanser att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden väldigt begränsat vilket innebär att 

deras integrationsprocess också kan påverkas av det på ett negativt sätt.  

 

14.0  Diskussion 

Att skriva en uppsats om Samhall är ett stort och ganska tungt arbete. Trots veckor av 

förberedelse med att läsa in sig på böcker, teorier och titta på tv-program om företaget blev vi 

ändå överväldigade vid det första besöket. Att det är ett så pass stort företag som verkar inom 

så många olika områden gör att det var väldigt mycket att hålla koll på. Vi valde därför 

ganska snabbt att minska ner vårt urvalsområde till ett arbetsområde i en kommun i en region 

i södra delen av Sverige. Det medförde att vår studie fick en speciell inriktning med resultat 

vilket vi inte kan applicera på Samhall som helhet utan bara uttala oss om det speciella 

område som var grunden för vårt arbete. Vi kan inte heller generalisera arbetet i regionen 

eftersom vi bara har undersökt ett arbetsområde och vet därmed inte om de andra 

arbetsområdena i regionen ser ut på liknande sätt. Även, då vi inte fick tillgång till statistik 

som hade kunnat visa hur vårt urval representerade hela gruppen anställda på Samhall har vi 

inte haft tillräckligt mycket fakta för att kunna säga att dessa resultat är generaliserbara. 

Statistik såsom ursprungsland och arbetshandikappskodning var så kallade känsliga uppgifter 

som anställda på kontoret bestämde att vi inte skulle få tillgång till. Trots att vi gång på gång 

påpekade att vi inte skulle redovisa några namn eller specifika uppgifter om personer 

(undantaget våra intervjupersoner där vi fick deras godkännande) blev vi nekade att få tillgång 

till denna statistik. Följden av det blev att vi nu inte vet hur väl vårt urval representerar andra 

grupper inom företaget och vi anser om vi skulle fått ta del av denna information hade vårt 

arbete haft större möjlighet att kunna uttala sig om fler och större grupper inom Samhall.   
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Vidare, något som kan ha påverkat studiens resultat var att tre av intervjupersonerna 

var sjukskriva den dagen som intervjuerna skulle ske. Det var något som inte kunde förutses 

och det fanns inte heller några alternativa intervjupersoner som passade in på urvalet, som var 

tillgängliga den dagen. Det genomfördes därför endast sju intervjuer istället för de planerade 

tio. Vi vet därför inte hur resultatet hade kunnat skilja sig om alla planerade intervjuer hade 

genomförts, kanske hade dessa tre personer gett helt andra svar som hade gjort att studien 

hade fått en helt ny vändning. Vi ansåg ändå efter intervjudagens slut att dessa sju intervjuer 

levde upp de till de förväntningar vi hade och bestämde därför för att nöja oss med dessa och, 

istället för att leta upp flera intervjupersoner, gå tillbaka och göra uppföljningsintervjuer om 

det skulle behövas. Dock kände vi i slutänden att vi hade allt intervjumaterial vi behövde och 

inga uppföljningsintervjuer genomfördes. 

Som nämnt har våra resultat inte varit möjliga att generalisera för andra områden än 

för de område där undersökningen tog plats. Dock argumenterar vi för att en del av de fynd 

som har framkommit skulle kunna hittas på andra platser än på Samhall. Att känna en 

tillhörighet och forma en identitet efter en organisation är något som vi tror är relativt vanligt, 

speciellt i företag som har mindre arbetsgrupper där man kommer nära sina kollegor. Hur den 

identiteten sen ser ut varierar beroende på vad det är för företag men även vad det finns för 

existerande normer inom organisationen. På vissa ställen kan säkerligen individers identitet 

växa och bli starkare samtidigt som det på andra ställen kan vara ett mer negativt mönster som 

man formas efter, som sett med exempelet om Samhall, att man tenderar att snarare utveckla 

sitt arbetshandikapp än att motverka det.  

Även platser där man känner trygghet och väljer därför att stanna kvar trots mer 

förmånliga erbjudanden någon annanstans tror vi kan finnas att se lite överallt. Att känna 

tillhörighet, vänskap och gemenskap är något som de flesta trivs med och vill känna och 

därför tror vi att det kan vara en faktor som påverkar varför man stannar i ett jobb som man 

kanske inte riktigt trivs med. Det speciella med Samhall i detta fall är de anställda egentligen 

inte får stanna, om de anses vara arbetsföra och erbjuds ett annat arbete. Likaså sett till 

integration tror vi att man hade kunnat urskilja flertalet typer av organisationer och företag 

som ger dess anställda en stigmatisering vilket i sin tur ger en negativ bild för andra 

potentiella arbetsgivare och, som i fallet med invandrare, kan ge en negativ och 

långsamtgående integrationsprocess. Vi tror att man kan se denna process i större del på 

okvalificerade yrken eftersom de har låg status på arbetsmarknaden och därmed kanske 

ingenting som en potentiell arbetsgivare anser vara meriterande. Dessa fynd är något som vi 
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tycker att det borde forskas mera om och då i större skala än det som vi i denna studie hade 

möjlighet att utföra.  

Det finns vidare flera intressanta frågor som inte har kunnat utvecklas i denna uppsats 

men som hade varit intressanta att studera vidare på i andra uppsatser och arbeten. En av dem 

är hur cream-skimming under en längre tid skulle kunna påverka stigmatiseringen och den 

stereotypiska bilden av en Samhallsarbetare. Man kan argumentera för att om Samhall hade 

använt sig av cream-skimming, där man väljer att ta in arbetskapabla personer istället för de 

som har svåra handikapp för att öka företagets vinst, så skulle detta kunna göra att bilden av 

de som arbetar på Samhall förändras. Om Samhall skulle skifta fokus på vilken målgrupp man 

tar in som arbetare, att man bara väljer de som kan arbeta och har mindre arbetshandikapp, till 

exempel språksvårigheter eller ont i axlar, så skulle kanske omgivningens bild av Samhall 

som ”dumma” arbetare så småningom också ändras. Då kanske det inte längre skulle vara ett 

stigma att arbeta på Samhall utan istället bli mer accepterat ute i samhället och på 

arbetsmarknaden. Det är ett väldigt intressant argument som vi i denna uppsats tyvärr inte har 

haft möjlighet att vidareutveckla men som vi absolut hade velat se diskuteras mer i vidare 

forskning.   

Även en vidareutveckling på teorin om den klämda generationen hade vi sett som 

väldigt spännande och utvecklade, kanske med ett annat perspektiv än det som vi har haft för 

att utveckla teorin ytterligare. Likaså, för vidare forskning tycker vi att det hade varit 

spännande med en omfattande och mer fördjupad undersökning om invandrare i Samhall. 

Eftersom det redan finns studier om Samhall och dess arbetare där det analyseras i generella 

termer (Holmqvist) hade vi gärna sett mer forskning kring hur det kommer sig att det finns så 

många utlandsfödda som arbetar på Samhall. 
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