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The aim of this study was to examine how two integrating social enterprises relate to and 

combines social, ecological and economic sustainability and how they work with sustainable 

development in the field of social work. The study has been focusing on three questions: 

What are the values underpinning “Macken” and “Vägen uts” approach to sustainable 

development? What motivates these companies to work with ecological sustainability in the 

creation of new jobs? How do these companies combine social, ecological and economic 

sustainability? To answer our questions we have been interviewing nine employees through 

semi-structured interviews combined with observations and this study was analysed through a 

symbolic perspective.  

 

The conclusion of this study showed that these companies worked with specific themes to 

reach social sustainability.  Recurring themes in the study was empowerment, recovery and 

the employee’s own experience of exclusion. To achieve ecological sustainability the 

companies worked with recycling furniture and fabric as a way of creating new jobs. They 

also had ecological cafés and ecological cultivations. Furthermore the economical 

sustainability was displayed throw the reinvestment of the profit to hire more people to the 

companies. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som ställt upp i denna studie och bidragit 

till ett givande material. Vi vill även rikta stor tacksamhet till de två kontaktpersonerna på 

Vägen ut och Macken som hjälpt oss med alla kontakter och gjort det möjligt för oss att 

studera sociala företag. 

 Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare som på ett engagerat sätt väglett oss i 

denna kandidatuppsats. 
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1. Introduktion 
 

”Det är ju helt rent, vitare än vitt och grönare än grönt” 

(Citat ur intervju 1) 

 

1.1 Bakgrund 
 

Våren 2014 genomförde vi en intensivkurs i Belgien som handlade om socialt arbete och 

hållbar utveckling, vilket bidrog till en ökad kunskap och förståelse om ämnet. Med denna 

kunskap ville vi veta mer om hur man kan utforma och kombinera denna typ av socialt arbete i 

Sverige. Vi började därför studera utbredningen av detta begrepp, vilket vi snart förstod inte 

var så stort i Sverige. Varken inom forskning eller offentlig välfärdssektor kunde vi hitta 

socialt arbete som arbetade för hållbar utvecklings alla tre grundpelare, socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt. Det som däremot stack ut var vissa arbetsintegrerande sociala företag som 

arbetade med dessa tre olika grundpelare inom sina verksamheter. Arbetsintegrerande sociala 

företag var också ett nytt begrepp för oss, företag som står utanför offentlig sektor och som 

arbetar för att integrera människor från utanförskap till jobb i deras företag. Dessa företag 

fångade vårt intresse och vi tog ett djupdyk ner i dessa företag för att se hur de kombinerade 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhet. 

 

 

1.2 Inledning 
 

Klimatförändringarna anses idag vara ett faktum enligt forskare, politiker och andra 

samhällsaktörer. Detta kan vi se i allt ifrån Willys grönsaksdisk som försöker få oss att välja 

fairtrade bananer framför ”fulbananer”, till världspolitiken som försöker enas om en politik 

som kan bidra till mindre klimatutsläpp och en bättre miljö. I Köpenhamn 2009 samlades 

världens politiker till klimattoppmöte för att diskutera och enas om en gemensam 

internationell klimatpolitik. Under mötet reser sig Taukiei Kitara från den lilla önationen 

Tuvalu upp och vädjar till politikerna att ta ett avgörande beslut för vår framtida miljö innan 

hans land försvinner av de ökade havsnivåerna. Likväl får vi fler och fler rapporter som visar 

att jordens medeltemperatur ökar. Muhammad Yunus (2010, s. 17) beskriver hur denna 

miljökris kommit i skymundan bakom världens finanskriser. Han förklarar vidare hur denna 

miljökris kommer skapa andra former av kriser, framförallt sociala problem. Peeters (2012b, 
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287-298) beskriver hur områden kommer att försvinna och flyktingströmmarna kommer att 

öka. Förändringar i naturen som på ett eller annat sätt kommer påverka människan och dess 

samhälle och därmed socialt arbete. Enligt International federation of social work är den 

globala definitionen av socialt arbete: 

 

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes 

social change and development, social cohesion, and the empowerment and 

liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective 

responsibility and respect for diversities are central to social work.  Underpinned by 

theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, 

social work engages people and structures to address life challenges and enhance 

wellbeing (IFSW, 2014). 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som diskuterats och debatterats i många år utan 

genomslagskraft. Först 1987 definierades begreppet hållbar utveckling i och med 

Brundtlandrapporten och fick därmed en internationell spridning som beskriver att en hållbar 

utveckling ska tillgodose de behov som finns idag utan att riskera framtidens behov (WCED, 

1987). Utformningen av socialt arbete i Sverige som aktivt arbetar för en hållbar utveckling är 

liten men värd att belysa. I denna uppsats kommer vi därför att studera hur socialt arbete kan 

kombinera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC skriver i sin rapport från 

2014 att klimatförändringar är ett faktum och större delen av forskarkåren är eniga om att både 

samhället och individen måste ändra sitt förhållningssätt till miljön om vi ska kunna uppnå en 

hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov och 

förebygger för att kommande generationer ska ha en trygg värld att leva i utifrån både sociala, 

ekologiska och ekonomiska aspekter (Nationalencyklopedin, 2014). Peeters (2012b, ss.287-

298) menar att det sociala arbetet och välfärden är en integrerad del av samhället och 

poängterar vikten även för socialt arbete att ändra sitt förhållningssätt och arbeta för en hållbar 

utveckling. Både Peeters (2012b, ss.287-298) och Coates (2008, ss.25-49) diskuterar vidare att 

socialt arbete främst arbetat för en social hållbar utveckling men forskarna poängterar vikten 

av att socialt arbete borde integrera både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
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förhållningssätt. Coates beskriver vidare att hållbar utveckling även kan ses utifrån ett 

holistiskt synsätt. Det innebär att förstå sambandet mellan individen och dess omgivning för 

att vidare kunna samverka dem emellan för att förstå helheten och uppnå en hållbar 

utveckling, det är ett synsätt att se dessa grundpelare i en cirkel i relation med varandra. 

 

I denna utmaning står bland annat en grupp arbetsintegrerande sociala företag med fokus på 

hållbar utveckling. Arbetsintegrerande sociala företag är företag med syfte att skapa 

arbetsintegration för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Företagen erbjuder 

exempelvis arbetsträning eller praktik och möjliggör för eventuell anställning efter 

arbetsträning och därmed är företagen arbetsintegrerande. Dessa arbetsintegrerande sociala 

företag är en framväxande form av entreprenörskap som bland annat finner nya vägar för 

arbetsintegration och idag finns cirka 320 sociala företag i Sverige (Sofisam, 2015). Det finns 

olika sorters arbetsintegrerande sociala företag och Norén m fl. (2014) beskriver hur 60 av 

dessa 320 sociala företag arbetar med hållbar utveckling. Dessa företags arbetssätt för en 

hållbar utveckling kan ses i deras sysselsättning som utformas i olika former av återbruk eller 

återvinning. Företagen ser det gröna arbetet, vilket innebär ett arbete som är ekologiskt och 

bidrar till en bättre miljö som ett sätt att skapa nya former av jobb för individer som inte 

matchar dagens arbetsmarknad. Utifrån detta undrar vi hur dessa företag motiverar just de 

gröna i arbetet och hur detta kan vara positivt för socialt arbete i jämförelse med arbeten som 

inte är gröna. Ser dessa företag en meningsfullhet i att det är gröna arbeten eller vilka är deras 

värderingar till arbetet mot en hållbar utveckling? Och hur ser den sociala och ekonomiska 

hållbarheten ut på dessa företag?  

 

I denna kvalitativa studie har vi genom intervjuer och observationer studerat 

arbetsintegrerande sociala företag och hur kombinationen ser ut mellan socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbart socialt arbete. Vi har studerat vilka symboler som ligger till grund för 

deras arbetssätt för en hållbar utveckling. För att studera detta har vi att utgått ifrån 

organisationsteori med ett symboliskt perspektiv för att studera vilka symboler dessa företag 

använder sig utav för att motivera sitt arbete för en hållbar utveckling (Bolman och Deal, 

2013, s. 297). Vi har valt att studera två arbetsintegrerande sociala företag i Sverige; Vägen ut 

och Macken. Norén m fl. (2014) menar att dessa företag arbetar både med arbetsintegration 

och att skapa gröna arbeten. Peeters (2012b, ss.287-298) poängterar att denna typ av socialt 

arbete inte är tillräckligt uppmärksammat. Vi vill därför genom denna studie belysa detta ämne 

och studera på vilket sätt dessa företag motiverar ett arbetssätt för en hållbar utveckling. 
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Tidigare forskning belyser relevans av socialt arbete och hållbar utveckling, dock brister 

informationen kring hur utformningen praktisk kan ske och därför vill vi i denna studie utöka 

kunskapen om detta. 

 

 

1.4 Syfte 
 

Syfte är att studera hur två arbetsintegrerande sociala företag förhåller sig till samt kombinerar 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  

 

1.5 Frågeställningar 
 

 Vilka värderingar ligger till grund för Macken och Vägen ut:s arbetssätt för en hållbar 

utveckling? 

 Hur motiverar dessa företag just den gröna inriktningen i skapandet av nya arbeten?  

 Hur kombinerar dessa företag en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? 

 

 

2. Litteraturgenomgång 
 

 

“Jag fick en bok om sociala företag men jag fattade inte vad jag skulle göra liksom? 

Jag får denna utbildning, vad ska jag göra? hur ska jag göra? jag förstår ju inte? Visst 

inget vinstdrivande företag utan vinsten ska tillbaka in i företaget för att anställa fler 

personer, kan jag bli anställd? ” 

 

 

2.1 Teori 
 

Symboliskt perspektiv inom organisationsteori är ett perspektiv som kommer av en 

kombination från olika discipliner, bland annat organisationsteori och sociologi (Bolman och 

Deal, 2013, ss. 299-305). Ett symboliskt perspektiv tolkar och ökar förståelsen kring de 

arbetssätt eller värderingar som finns inom en organisation. Dessa arbetssätt eller värderingar 

kan ge uttryck i olika symboler. Författarna menar att det symboliska perspektivet bygger på 

olika antaganden och att symboler kan skapa gemenskap och trygghet för anställda inom 
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organisationen.  Finns starka symboler för anställda att tro på och gemensamt arbeta för bidrar 

detta till en sammanhållning som underlättar arbetet att uppnå företagets mål och värderingar. 

För att skapa ett starkt förtroende inom en organisation behöver individer symboler att tro på, 

detta ger trygghet och bidrar till hopp och tro. Bolman och Deal (2013, ss. 299- 305) beskriver 

hur tro, hopp och meningsfullhet inte finns från början inom en organisation utan det är något 

som skapas gemensamt i företaget. I händelseprocessen skapar ett symboliskt perspektiv en 

arbetsglädje som ger meningsfullhet. Symboliskt perspektiv grundar sig på att en organisation 

har en gemensam värdering eller vision som bidrar till en kultur och sammanhållning. 

Exempelvis har företaget Mary Kay humlan som företagssymbol, den symboliserar ”du kan 

och du klarar det”. Enligt forskning kan inte en humla flyga men gör det ändå, företaget menar 

alltså att ingenting är omöjligt (Bolman och Deal, 2013 s. 315). 

 

Bolman och Deal (2013, s. 326) beskriver att olika symboler kan skapa sammanhang, klarhet 

eller riktning till medarbetarna inom en organisation. Vid kris eller jobbiga utmaningar 

underlättar dessa symboler och inger tro och hopp. Exempelvis har eBay klarat av svåra 

ekonomiska kriser genom att företaget har ett samspel mellan myter, värderingar och visioner 

som bidragit till hopp, tro och arbetsglädje trots ogynnsam ekonomi. Sammanfattningsvis 

innebär ett symboliskt perspektiv att individer inom en organisation skapar en kultur via 

symboler som leder till gemenskap och trygghet. 

 

 

2.2 Begrepp 
 

 

Hållbar utveckling 
 

McKinnely (2004, s. 51) beskriver att hållbar utveckling är ett komplicerat begrepp med olika 

definitioner. Vidare hävdar författaren att det inte är en nödvändighet, eller ens önskvärt att ha 

en klar definition på hållbar utveckling. Detta med anledning av att hållbar utveckling har en 

stor komplexitet och bör även anpassas efter historia, kontext och människor för att få full 

effekt. Hållbar utveckling kan ses genom tre grundläggande områden; social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. Ofta bemöts dessa olika delar var och en för sig, vilket i sig inte är fel 

men det leder inte till långsiktig hållbar utveckling. Däremot menar författaren att samhället 

behöver se hållbar utveckling i samverkan och integration med alla dessa delar, och det måste 

ses långsiktigt för att vi ska nå målet som internationellt definierats: 
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En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I dagligt 

tal används ofta termen hållbarhet. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som 

samspelar och stödjer varandra: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet (FN, 2015). 

 

Dessa olika symboler visar dels hur de olika delarna samverkar med varandra och även hur de 

bygger på varandra. Denna definition på hållbar utveckling grundar sig denna uppsats på.  

 

 

Källa: KTH, 2015 

 

Arbetsintegrerande sociala företag 

Arbetsintegrerande sociala företag kan organiseras och utformas på olika sätt (Sofisam, 2015). 

Deras gemensamma huvudsyften i Sverige är att integrera individer som har svårigheter att få 

eller bibehålla ett arbete. Arbetsintegrerande sociala företag skapar nya arbetstillfällen men 

kan även erbjuda arbetsträning eller rehabilitering. Sociala företag ska i huvudsak återinvestera 

vinsten tillbaka in i verksamheten och vinsten kan därmed användas till kompetensutveckling 

eller att anställa fler. Yunus (2010) beskriver det sociala företagandet som en ny form av 

vinstdrivande företag men där målet är att återinvestera för social förändring. Sociala företag 

finansieras bland annat genom placeringar från arbetsförmedling, försäkringskassa eller 

socialtjänst i form av arbetsträning, rehabilitering eller praktik. 

 

Socialt företag och arbetsintegrerande socialt företag har egentligen samma betydelse. Vi 

kommer dock i denna uppsats att benämna Vägen ut och Macken som arbetsintegrerande 

sociala företag i och med att de möjliggör anställning i deras företag efter arbetsträning. 
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2.3 Tidigare forskning utifrån hållbar utveckling och socialt 

arbete 
 

 

Den ekologiska och sociala krisen utifrån internationell forskning 
 

Coates (2008, ss. 25-49) förklarar att den ekologiska krisen kan ses i miljöförstöringar, 

översvämningar, jordbävningar, brist på vatten och förorenad luft etc. Vidare även en social 

kris som en följd av den ekologiska krisen. Peeters (2012b, ss.287-298) beskriver hur detta kan 

ses i flyktingströmmar som följd av översvämningar och jordbävningar, hälsoproblem som en 

följd av brist på dricksvatten och förorenad luft. Vidare även sanitära problem som en följd av 

otillgängliga områden, exempelvis skogsskövling samt vattenbrist som skapar en 

otillgänglighet för hygienbehov. Peeters (2012b, ss.287-298) beskriver vidare hur oron har 

ökat kring utvecklingen av den ekologiska krisen samt kring sociala problem i samhället, en 

ekosocial kris som tydliggör miljöns påverkan på människan. Mckinnon (2008, ss. 256-268) 

anser att människan alltid har stått i nära relation till miljön och påverkas av den både fysiskt 

och psykosocialt. Vidare beskriver Mckinnon en oro angående den framtida utvecklingen som 

kan innebära att flyktingströmmarna kommer att öka i och med exempelvis jordbävningar, 

torka av områden och vattenbrist som syns på flertal områden i världen. 

 

Holistiskt synsätt för en hållbar utveckling utifrån internationell forskning 
 

Coates (2008, ss. 25-49) beskriver att människan och natur/miljö är sammankopplade med 

varandra och vi måste inse vårt beroende av miljön för att kunna samverka med den. Först då 

kan vi utveckla en hållbar utveckling med holistiskt synsätt. Det handlar om att förstå att 

människan är en del av ett kretslopp där vi är beroende av miljön för att överleva. Därför 

menar Coates att samhället och människan måste ta sitt ansvar och värna om miljön och måste 

samverka för en gemensam framtid. Coates menar därmed att socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt förhållningssätt i hållbar utveckling står i relation med varandra utifrån ett 

holistiskt synsätt.  

 

Forskare som Närhi (2004), Coates (2008) och Peeters (2012, b) menar att på både samhälls- 

och individ nivå måste det ske ett förändrat förhållningssätt för miljön. Socialt arbete är en del 

av samhället och en viktig pusselbit i det holistiska synsättet att se till olika delar i ett 

sammanhang. Forskarna hävdar att socialt arbete ingår som en del av samhällets arbete för en 

hållbar utveckling. Närhi (2004) anser även att det finns en viss problematik i att 
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välfärdsstatens uppbyggnad inte alltid inkluderar miljön som en del av socialt arbete. Koch 

och Fritz (2004, ss.679-703) diskuterar även denna problematik. Författarna menar att om 

inkludering och samverkan inte sker från början i det sociala arbetet kan det vara svårt för 

aktörer i praktiken att förstå hur hållbar utvecklings tre delar står i relation med varandra och 

därför ha svårt att genomföra ett arbete för hållbar utveckling. 

 

Forskning och dess beskrivning av det sociala arbetets roll i den hållbara utvecklingen 
 

Både McKinnon (2008, ss. 256-268) och Peeters (2012b, ss.287-298) anser att ett 

genomförande av hållbar utveckling i socialt arbete både i teori och praktik inte behöver kräva 

stor förändring. De menar att det däremot krävs en noggrann genomgång av hur socialarbetare 

kan implementera ekologisk hänsyn i sin praktik på individ och samhällsnivå. Shaw (2011, 

ss.3-29) beskriver vidare att genomförandet av hållbar utveckling börjar i utbildningen av 

socialt arbete. Shaw menar att socialt arbete och hållbar utveckling som förhållningssätt bör 

implementeras på ett tidigt stadium i all form av utbildning för socialt arbete. Studenter 

behöver problematisera begreppet hållbar utveckling för att få en förståelse för socialt arbete, 

dess relation med hållbar utveckling och den kris som klimatet står inför. I och med 

förståelsen kan studenterna få kunskap att långsiktigt arbeta för en hållbar utveckling i det 

sociala arbetet.  

 

Robert, Osiker och Missimer (2013, ss. 274-281) beskriver hur social hållbarhet är när 

människor håller livet ut både utifrån en psykisk och fysisk aspekt. I denna artikel fokuserar 

författarna på hur social hållbarhet skapas inom en arbetsplats. Social hållbarhet beskrivs som 

långsiktigt användande av människans resurser, så att individer ska känna gemenskap och 

trygghet i en grupp för att inte bränna ut sig. Den sociala hållbarheten har sin relevans och 

grund i olika begrepp. Författarna beskriver att det inom en organisation är viktigt för 

individer att känna sig omtyckt, ha inflytande, få kompetensutbildning och känna 

meningsfullhet i arbetet. Författarna menar att dessa olika aspekter krävs för att uppnå social 

hållbarhet hos individer. 

 

Peeters (2012b, ss.287-298) beskriver hur det finns olika sätt att utforma socialt arbete i 

kombination med hållbar utveckling. Han menar att socialt arbete och hållbar utveckling kan 

utformas i offentlig sektor, privata företag, kooperativ samt i ideella föreningar. Vidare 
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beskriver Peeters hur socialt arbete kan utforma sysselsättning för människor i utsatthet. 

Denna sysselsättning kan exempelvis arbeta med återvinning, återbruk eller ekologisk odling. 

Perspektivet är att förankra verksamheter - lokalt och regionalt och att genom dessa 

organisationer bidra till grundläggande behov och ge människor en meningsfull sysselsättning. 

Peeters hävdar att dessa gröna arbeten skapar nya sorters arbeten på arbetsmarknaden samt att 

det bidrar till hållbar utveckling. Han menar även att dessa arbeten kan generera till en 

kunskapsspridning och ett bättre förhållningssätt för en hållbar utveckling på både individ och 

- samhällsnivå. ”When social problems are caused by society, they have to be tackled at the 

level of society; if not, social work will merely provide sticking plaster solutions.” (Peeters, 

2012a, s.18 ).  

 

Arbetsintegrerade socialt företagande - den tredje välfärdssektorn 
 

Levander (2011) beskriver sociala företag som en del inom den tredje välfärdssektorn, 

eftersom företagen inte tillhör offentlig verksamhet eller privata företag. Levander beskriver 

vidare socialt företagande som ett relativt nytt fenomen som har en alternativ utformning till 

skillnad mot offentlig sektor på lösningar för att motverka utanförskap och arbetslöshet. 

Levander förklarar sociala företag som en effektiv lösning på politiska problem och de brister 

som välfärdsstaten inte klarar av. 

 

I en rapport från Europakommissionen skriver Norén m.fl. (2014) hur intresset ökar i både 

Europa och Sverige för att uppnå en grön ekonomi som bidrar till bättre miljö och klimat. 

Intresset för att även kombinera miljö och socialt arbete ökar och detta kan vi se i form av nya 

arbetstillfällen som skapas i företag med fokus på återvinning och återbruk. Enligt denna 

rapport är detta ett sätt att kombinera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Norén m fl. 

poängterar hur denna utformning har gett positiva effekter för både miljö och individer. 

Samtidigt som man arbetar för en bättre miljö har flertal nya arbeten skapats för individer som 

annars skulle vara arbetslösa och vara fast i ett utanförskap. 
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3. Ett vetenskapligt tillvägagångsätt 
 

”Back to the roots liksom och tillbaka till ursprunget” 

(Citat ur intervju 7) 

 

3.1 Vetenskaplig ansats - ett hermeneutiskt perspektiv 
 

 

I vår studie har vi en hermeneutisk ansats som innebär att vi utifrån vår empiri söker en 

kunskap, förståelse och upplevelse av hållbar utveckling och socialt arbete. Thomassen (2007, 

ss. 159-160) beskriver hur hermeneutik handlar om att forskaren vill studera känslor, 

förståelse och upplevelser. Utifrån vårt syfte som är att studera hur två arbetsintegrerande 

sociala företag förhåller sig till samt kombinerar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

söker vi som studenter en förståelse av deras arbetssätt och utformning.  

 

Thomassen (2007, ss. 159-160) menar att hermeneutiken bygger på tolkningar och 

förförståelse, alltså erfarenheter och kunskap som forskaren har sedan tidigare och att det kan 

ses som en tillgång. Vi hade en förförståelse för vårt forskningsämne i och med den intensiv 

kurs som skapade vårt intresse för socialt arbete och hållbar utveckling och även den tidigare 

forskningen i denna studie. Thomassen beskriver detta som dubbel hermeneutik eftersom vi 

som forskare tolkar en empiri som innehåller tolkningar av intervjupersonerna.  Vår 

förförståelse har varit både positiv och negativ för denna studie. Vår förförståelse har bidragit 

till att vi lättare har förstått detta ämne och vår empiri. Vidare har förförståelsen gjort det svårt 

för oss att se negativt på vårt material och vi har därmed varit noggranna med att kontinuerligt 

problematisera vårt material. 

 

3.2 Val av metod 
 

Eftersom vi vill nå en djupare förståelse och skapa oss en upplevelse av arbetsintegrerande 

sociala företag, hållbar utveckling och socialt arbete har vi valt en kvalitativ studie. Vårt syfte 

och våra frågeställningar bygger på förhållningssätt och upplevelser och inte på mätbara 

frågor i förhållande till kvantitet. Ahrne och Svensson (2011, s. 12) beskriver att kvalitativ 

metod kan gälla känslor, upplevelser eller förnimmelser och vi har samlat in vårt material via 
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intervjuer och observationer som Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011, s. 36) menar är 

kvalitativa tillvägagångssätt. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011, s. 36) beskriver vidare 

att kvalitativ metod ger en flexibilitet, förståelse och vidare flera dimensioner och perspektiv, 

detta med anledning av det fysiska mötet som sker i intervjuer samt upplevelser vid 

observationer. Vi menar att intervjuer i kombination med observationer kan lyfta fram 

känslor, tankar, värderingar och intryck. Vidare har observationerna förstärkt 

intervjumaterialet och visat att det som sägs i intervjuerna stämmer överens med det 

vi observerat. 

 

En kvantitativ studie hade kunnat svara på vårt syfte men inte på våra frågeställningar. Detta i 

och med att vi behöver kunna ställa följdfrågor för att få en förståelse och upplevelse av vad 

som ligger till grund och motiverar företagens arbetssätt för en hållbar utveckling och därmed 

valde vi kvalitativ metod.  

 

Under studiens gång har vi fördelat arbetet jämt och skrivit tillsammans under större delen av 

processen och vi anser båda att vi har haft ett gott samarbete. 

 

3.3 Relevans och trovärdighet 
 

Bryman (2011. s. 351) beskriver att det krävs en diskussion av relevans och trovärdighet i en 

studie för att skapa legitimitet.  Vi anser att vår studies trovärdighet har förstärkas i och med 

urvalet av två arbetsintegrerande sociala företag, detta ger en större bild av verkligheten till 

skillnad om vi enbart studerat ett företag. Vi har sammanlagt genomfört nio intervjuer och 

fem observationer på dessa företag vilket innebär en triangulering eftersom vi kombinerat 

olika metoder (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011, s. 44). Vidare har vi skickat det 

transkriberade materialet till samtliga deltagare i studien för att få deras kommentarer på 

materialet och återkoppling har skett från sex intervjupersoner. Denna återkoppling ökar 

trovärdigheten i vår studie eftersom vi fått ett gensvar. Individerna behöver inte hålla med om 

allt i resultatet men vi som studenter får en indikation på att materialet stämmer överens med 

det som studerats (Svensson och Ahrne, 2008, s. 28).  

 

Tidigare forskning ser normativt på socialt arbete som arbetar för en hållbar utveckling och 

nämner inte svårigheter eller nackdelar med denna kombination (Peeters 2012b, Coates 2008 

och Närhi 2004 m.fl.). Forskning beskriver att hållbar utveckling är en självklarhet som borde 
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integreras på alla plan i samhället och därmed även socialt arbete som en del i detta. I denna 

studie vill vi därför studera utformningen av arbetssättet i dessa företag för att se vilka 

problem eller nackdelar som kan uppstå. I och med att tidigare forskning är normativ kan 

detta påverka studiens resultat eftersom det påverkar vår förförståelse samt vår analys 

eftersom vi inte har någon kritisk tidigare forskning att jämföra eller förhålla studiens resultat 

till. 

 

Vi har intervjuat och gjort observationer i två arbetsintegrerande sociala företag och därmed 

fått en spridning av data från två företag. Bryman (2011, s. 169) beskriver att resultatet enbart 

kan generaliseras för de organisationer som studerats i en studie. Vi hävdar att 

generaliserbarheten i denna studie inte går att se till alla sociala företag i och med att de är 

organisatoriskt utformade på olika sätt och på olika geografiska platser i Sverige. Vi menar 

dock att studiens resultat kan användas för att skapa en förståelse för arbetssättet inom 

Macken och Vägen ut. 

 

3.4 Urval av arbetsintegrerade sociala företag och 

intervjupersoner 
 

 

Hösten 2014 träffade vi miljö- och hälsokontoret i Växjö kommun för att diskutera eventuellt 

samarbete med vår kandidatuppsats där Växjö kommun var i uppstarten av ett miljö- och 

integrationsprojekt. Projektet blev inte av eftersom de inte fick projektpengarna beviljade men 

personal på kommunen tipsade om företaget Macken. Vidare bestämde vi ett studiebesök på 

Macken. Efter detta föll sig valet på Macken naturligt i och med deras satsning på gröna 

arbeten samt att det var ett socialt företag som vi blev fascinerade av och ville studera närmre. 

Vi sökte vidare för att se hur vanligt det är i Sverige med socialt arbete som arbetar för en 

hållbar utveckling. Vi sökte vidare på sociala företag och hittade Vägen ut som utmärkte sig 

bland våra sökord som var: hållbar utveckling, ekosocialt arbete och ecological social work, 

vidare även green social work och green jobs.  

 

Vi har använt oss av ett tvåstegsurval vilket innebär att vi först har gjort ett urval av företag 

och sedan ett andra urval av intervjupersoner. Ofta väljs intervjupersoner ut åt forskare av 

ansvariga på organisationen vilket skett i vårt fall efter mailkontakt med ansvariga på 

företagen (Eriksson-Zetterquist och Ahrne. 2011, s. 44). Vi har genomfört intervjuer med 
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olika arbetsroller inom företagen, exempelvis verksamhetschef, kontaktperson, 

styrelsemedlem, hantverkspedagog och motivatör. Genom denna bredd på individer och olika 

roller i företagen hoppas vi kunna uppnå en förståelse för hur organisationernas utformning 

ser ut. Vi planerade att göra tio intervjuer för marginal vid bortfall. En intervjuperson blev 

sjuk och nio intervjuer har genomförts.  

 

3.5 Datainsamlingsmetod 
 

3.5.1 Intervjuer 

Våra intervjuer har genomförts som semistrukturerade eftersom detta ger en struktur att följa 

och en flexibilitet till mer frågor och öppenhet. Intervjupersonerna har fått chansen att vid 

semistrukturerade frågor fritt berätta om deras upplevelser och tankar (Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne, 2011, s. 40). Vi anser att denna intervjumetod har möjliggjort att vi kan förstå 

olika uppfattningar om hållbar utveckling i socialt arbete. Under intervjuprocessen har vi 

märkt att våra intervjufrågor har fått anpassats efter miljö och intervjupersoner och därför 

upplever vi att ett semistukturerat sätt att intervjua har varit bra. Vi anser att detta sätt att 

intervjua har format ett bättre material eftersom våra frågor har anpassats utifrån personens 

erfarenheter och kunskap.  

 

Nackdelar med kvalitativa intervjuer är att de bygger på känslor och upplevelser och inte på 

fakta (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011, s. 40). Därför betraktar vi materialet som 

subjektiva upplevelser från intervjupersonerna och inte som en generaliserbar sanning. I 

denna studie har vi intervjuat de individer som gått från arbetsträning till anställning eller 

anställda från början i de arbetsintegrerande sociala företagen. Intervjuer har inte skett med 

individer som inte fått anställning eftersom de inte längre finns kvar i företagen. Vidare är det 

inte möjligt att intervjua individer under arbetsträning utifrån ett etiskt perspektiv och därmed 

föll urvalet på de individer som fått anställning.  Därmed blir det problematiskt att i studiens 

material se de brister som företagen har i sitt arbete. 

 

3.5.2 Observationer 

Vidare har intervjuer kompletterats med observationer i de arbetsintegrerande sociala 

företagen för att få en ökad förståelse. Observationer kan inge en förståelse av omgivningen 

och skapa en större helhet i intervjuer (Lalander, 2011, s.84). Vi har gjort deltagande 
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observationer på fem verksamheter. Deltagande observation innebär att forskaren är delaktig i 

miljön och aktivt deltar i aktiviteter under observationen för att skapa sig en upplevelse och 

förståelse (Lalander, 2011, ss. 88-91). Lalander (2011, s. 90) menar att det finns nackdelar 

med att göra en observation, exempelvis kan den miljö som forskaren observerar påverkas 

utifrån vetskapen att de vet att de är observerade. Detta kallas för forskareffekt och innebär att 

miljön påverkas av att forskaren är på plats och kan påverka resultatet. Vidare beskriver 

Bryman (2011, s. 263) att forskarens tolkning av observationen inte alltid är densamma som 

respondenternas. Vi anser ändå att observationerna i denna studie har varit ett viktigt 

komplement till intervjuerna. Intervjuer i kombination med observation stärker 

tillförlitligheten eftersom vi i denna studie kan se att observationerna har bekräftat det 

material som intervjuerna har gett.  

 

3.5.3 Verksamhetsbeskrivning 

Vidare kommer nu en verksamhetsbeskrivning och i tabell 1 och 2 går att se vilka 

verksamheter vi har observerat och studerat.   

 

Vägen ut 

Vägen ut är ett arbetsintegrerande socialt företag i bland annat Göteborg med elva 

verksamheter med en omsättning på 46 miljoner kronor om året med ca 100 anställda. 

Företagen bedriver bland annat behandlingshem, bed & breakfast, kafé, trädgård, snickeri och 

gröna tjänster. 

 

Ängås trädgård är en verksamhet i Vägen ut som bedriver ekologisk trädgård, trädgårdskafé 

och gårdsbutik. Lärjeåns Kafé och trädgård är en verksamhet som bedriver ekologiskt 

trädgårdsodling, kaféverksamhet, konferens samt andra tillställningar. Kajskjul 46 är en annan 

verksamhet som arbetar med återbruk och återvinning. De skapar och säljer varor och tjänster 

inom bland annat textiltryck och tvätt. Karins döttrar arbetar enbart med kvinnor som har 

arbetsträning. De bedriver en verksamhet som skapar produkter av olika textilmaterial som 

vidare sälj i butik.  

 

Macken 

Macken är ett arbetsintegrerande socialt företag i Växjö som arbetar med återbruk och 

återvinning. Macken bedriver, loppis, snickeri, cykelverkstad, syateljé, företagsskola, café, 
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stadsodling, torgförsäljning med mera. Macken tar tillvara på saker som annars slängs, de 

reparerar eller gör om saker. Macken arbetar speciellt med integration genom språkträning 

och att nyanlända kan få hjälp att starta eget i företagsskolan. Östrabo Ekobacke är en 

ekologisk stadodling mitt i Växjö city, här bedrivs och säljs ekologiska råvaror till företag, 

offentlig verksamhet och privatpersoner i Växjö. Macken bedriver loppis i Växjö där varor 

säljs eller görs om. Macken har vidare en syateljé som tar emot olika syuppdrag från olika 

institutioner, privatpersoner och företag 

 

 

Tabell 1. Tabell över observationer och intervjuer som genomförts på Vägen ut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheter/kooperativ 

inom Vägen ut 

Deltagande 

observation 

Observation 

av miljö 

utan 

deltagare 

Ostrukturerad 

intervju 

Intervju 

Konsortiet för Vägen ut            JA  Samtal med 

franchiseledare 

                    

Ängås trädgård 9.30–14.30  

14/4 

 Samtal med 

deltagare 

JA 

Karins döttrar            JA                   JA 

Lärjeåns kafé och trädgård 8.00 – 10.00 

16/4 

 Samtal med 

trädgårdsmästare 

på Lärjeån 

JA 

Kajskjul 46 12.00 – 

14.00 17/4 

                                JA 
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Tabell 2. Tabell över observationer och intervjuer som genomförts på Macken. 

 

 

 
 

 

3.6 Etiskt övervägande 
 

Enlig lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska inte 

forskning kunna skada individer fysiskt eller psykiskt. I vår studie har vi kommit i kontakt 

med utsatta individer, både med människor som har varit och är i utsatthet. I våra 

observationer har vi mött utsatta individer under arbetsträning etc. Vi har dock enbart 

observerat miljön och utformning av arbete, alltså inte de individer som haft sin arbetsträning 

på verksamheterna. Företagen samt individerna har även gett sitt godkände till vår observation 

och vi menar därmed att det är etiskt försvarbart att använda dessa observationer.  

Vi menar att det är av vikt att följa vetenskapsrådets etiska riktlinjer för att minimera riskerna 

att någon individ påverkas negativt av vår studie. Dels har vi beaktat att individer som har 

blivit påverkade av denna uppsats på ett eller annat sätt har blivit informerande om detta 

enligt informationskravet via ett informationsbrev som vi har skickat ut, se (bilaga 1), 

(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagare till studien har medverkat på frivillig vilja enligt 

samtyckeskravet. Tredje kravet är nyttjandekravet vilket innebär att det material som vi har 

fått in enbart har nyttjats till detta forskningsändamål. Slutligen har vi följt 

konfidentialitetskravet, vilket betyder att de som är deltagare av materialet till studien är 

Verksamheter/kooperativ 

i Macken 

Deltagande 

av 

observation 

Observation 

av miljö 

utan 

deltagare 

Ostrukturerad 

intervju 

Intervju 

Kläder och möbler för alla                   JA            JA 

Kontoret          JA                               

Östrabo Ekobacke          JA            JA 
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avidentifierade och det har även framgått i text i informationsbrevet så att ingen individ kan 

komma till skada av innehållet. Vi har valt att avidentifiera personerna i denna studie genom 

att benämna intervjudeltagarna som 1, 2 och 3 osv. Vi har valt att ha kvar namnen på 

företagen eftersom vi anser att det är av relevans att ha företagens namn då arbetsintegrerande 

sociala företag är ett relativt nytt begrepp och vi vill öka medvetenheten kring dessa företag. 

Vi använder oss även av hen som ett personligt pronomen för att värna om anonymitet hos 

intervjudeltagarna.  

 

På ett av de arbetsintegrerande sociala företagen har vi valt att med stöd av verksamheten 

intervjua personer som från början varit deltagare och nu är anställda inom företaget. Dessa 

individer var nyligen i ett utanförskap långt ifrån arbetsmarknaden. Genom företagets stöd 

och arbetsprövning har individerna stärkt både sig själva och sin yrkesroll. Vi anser att det är 

etiskt genomförbart att intervjua dessa personer även om de nyligen har varit i ett utanförskap 

då dessa individer har varit med om en resa som vi anser är viktig att belysa och studera. Vårt 

syfte är att studera hur två arbetsintegrerande sociala företag förhåller sig till samt kombinerar 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Individernas personliga resa är därmed viktig för 

att se vad det är i förhållning- eller arbetssättet som påverkat personernas utveckling. Både 

verksamheten och individerna har gett sitt samtycke och därför anser vi att detta val av 

intervjupersoner är etiskt rätt eftersom dessa individer inte är under behandling eller 

arbetsträning idag. 

 

3.7 Tillvägagångssätt och metod för resultat- och analys 
 

 

Vi har utgått ifrån en kvalitativ innehållsanalys i vår studie vilket innebär att vi har analyserat 

vårt material genom att sortera, reducera samt argumentera (Bryman, 2011). I början av 

analysen så fanns ett kaosproblem i form av mycket och ostrukturerat datamaterial. 

Datainsamlingsmaterialet strukturerades och ordnades upp och blev därmed tydligare att 

analysera. Vi har sorterat upp vårt material på ett genomarbetat sätt, genom transkribering och 

temauppdelning, detta formade därmed en grund för vidare analys. Sedan utarbetade vi en 

reducering av materialet där representationsproblemet besvarades, med andra ord kortade vi 

ner empirin och tog fram de viktiga delarna utifrån vårt syfte samt frågeställningar. Slutligen 

har vi argumenterat och fört en diskussion av vårt material för att skapa legitimitet i vår studie 

(Bryman, 2011). Genom argumentationen har vi som studenter skapat en egen självständighet 
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i förhållande till det källor som det refereras till i studien. Vi anser att vårt tillvägagångssätt i 

analysen med sortering samt reducering har lagt en bra grund för slutlig argumentation och 

resultat.  

 

4. Resultat och analys  
 

 

”Det känns ibland som att vi får ta hand om det som samhället egentligen borde göra, men inte 

riktigt gör” 

(Citat ur intervju 3) 

 

4.1 Värderingar, social hållbarhet och socialt arbete 
 

I denna del kommer en inledande observation som vi författare genomfört av social 

hållbarhet. Vidare kommer resultat och analys att presenteras utifrån vilka värderingar som 

ligger till grund för Macken och Vägen ut:s arbetssätt. 

 

Observation av social hållbarhet  

I ett av de arbetsintegrerande sociala företagen möttes vi av en 1600-tals gård med olika 

byggnader (Bilaga 4, bild 1). Vi blev välkomnade in i ett trångt litet hus fullt med folk där vi 

upplevde miljön som lugn och harmonisk och stressen kändes långt borta. Vi upplevde vidare 

att de tagit med sig naturen in i huset vilket vi kunde se i form av naturfärger, naturmaterial 

och många växter.  I en intervju beskrev intervjuperson 1 hur huset får bestämma miljön och 

det kunde vi se utifrån att huset var gammalt och att de försökt bevara en äldre stil som 

passade in med husets arkitektur. Det fanns olika skyltar med peppande budskap eller skyltar 

som visade var du skulle hitta material et cetera. för att skapa struktur i det trånga huset. Alla 

utrymmen användes även till max, trots bristande resurser och utrymmen så fanns en känsla av 

anpassning och utrymmet behövde inte begränsa aktiviteterna. Exempelvis så användes ett av 

de mindre uthusen till både meditationsrum, keramiktillverkning, blomförvaring och 

möteslokal trots att detta rum var på max 10kvm (Bilaga 4, bild 2). 
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Dagen började med ett morgonmöte med både personal och deltagare för att skapa struktur och 

sammanhållning. Under mötet gick de igenom vad som skulle göras under dagen, deltagarna 

fick utifrån sin egen förmåga och vilja välja vad de ville göra. Därefter fick vi följa med ut i 

trädgården där deltagarna visade och förklarade omgivningen och miljön (Bilaga 4, bild 3). 

Sedan deltog vi under den gemensamma lunchen som var vegansk och ekologisk. Efter 

lunchen bjöds vi med på den dagliga meditationen som är till syfte för både personal och 

deltagare att få en stund att stanna upp i arbetet och bara vara eller återhämta sig. Detta 

upplevde vi som rogivande och avslappnande.  

 

Värderingar inom Vägen ut och Macken 

Studiens första frågeställning lyder: Vilka värderingar ligger till grund för Macken och Vägen 

ut:s arbetssätt för en hållbar utveckling? Bolman och Deal (2013, ss. 299-305) beskriver hur 

värderingar inom en organisation kan ge uttryck i olika symboler som företaget använder i sitt 

arbetssätt. I denna studie har olika symboler hos företagen framkommit i olika värderingar 

exempelvis symboler som egenerfarenhet, empowerment och återhämtning. Robert, Osiker 

och Missimer (2013, ss. 274-281) belyser även att värderingar kan bidra till social hållbarhet 

för individer på en arbetsplats som exempelvis gemenskap, meningsfull sysselsättning och 

inflytande. Intervjupersoner i denna studie beskriver att social hållbarhet innebär när en 

individ trivs, känner gemenskap, får ta ansvar och utvecklas både personligt och professionellt 

och att det finns en långsiktig plan och att individer inte ska hamna tillbaka i utsatthet. Den 

sociala hållbarheten i begreppet hållbar utveckling har varit ett starkt återkommande begrepp i 

de olika intervjuerna i vår studie. På frågan vad hållbar utveckling innebär har vi fått många 

svar, men en gemensam nämnare som flertal belyser är relevansen av den sociala hållbarheten 

och vilka värderingar som ligger till grund för att skapa den. 

 

Bolman och Deal (2013, ss. 295-296) beskriver att utifrån organisationsteorins symboliska 

perspektiv finns symboler med i vår vardag som starka känslobärare. Vissa symboler ger 

upphov till känslor, förknippas med en viss styrka eller svaghet och framkallar en viss 

handling. Bolman och Deal beskriver hur det symboliska värdet i organisationers uppbyggnad 

därmed har stor betydelse. Egenerfarenhet är en värdering med symbolvärde som många av 

intervjupersonerna beskrivit är en av de starkaste symbolerna i företagen. Egenerfarenhet i 

detta sammanhang betyder att individer har haft erfarenhet av utsatthet eller utanförskap och 

vidare fått anställning i det arbetsintegrerande sociala företaget. Intervjuperson 1 menar att 

egenerfarenhet innebär att erfarenheten används som kunskap och förståelse för att hjälpa 



 

 20 

människor i utsatthet och detta beskriver hen är kärnan i verksamheten. Bolman och Deal 

(2013, s. 315) menar att företagens symboler leder till en accepterande kultur där utsatthet kan 

ses som en erfarenhet och styrka. Intervjuperson 2 beskriver företaget som en accepterande 

arbetsplats: “vi är alla halta och lytta på ett eller annat sätt och vi accepterar och respekterar 

varandra” och intervjuperson 8 har gått från att ha varit utslagen och haft svåra drogproblem 

till att idag ha ett ansvarfullt arbete, lägenhet och är drogfri. Hen beskriver hur denna stora 

utveckling på kort tid har förstärks genom respekten och bemötandet i företaget som hen har 

fått. Hen beskriver detta som “tuff kärlek” och beskriver det även som: “en förståelse men 

inget trams”. 

 

Intervjuperson 8: En hållbar utveckling är där du möter människor som har varit där, 

de vet liksom.  Det konceptet är så oslagbart på behandlingshemmet här. Jag har varit 

på många olika institutioner och ställen i mitt liv, naturligtvis och där har de varit det 

vanliga konceptet där de är utbildad personal och så får man det som de har byggt 

upp, struktur och så. Det är det som är så oslagbart här tycker jag, för vi möter 

människor som har egen erfarenhet de går inte att få annars, den är ju grym! 

 

Bolman och Deal beskriver (2013, s. 300) att symboler som skapar igenkänningsfaktor kan 

leda till att individer känner trygghet när de möter människor från samma bakgrund. 

Intervjuperson 8 beskriver att olika erfarenheter av utsatthet i personalgrupperna skapar en 

trygghet hos individerna i och med igenkänningsfaktorn. Individerna känner sig trygga när de 

ser att personalen på verksamheterna har varit med om liknande erfarenheter som de själva. 

Egenerfarenheten kan även skapa förebilder inom organisationen eftersom individer har någon 

att se upp till och som visar att det går att skapa förändring. Bolman och Deal (2013, ss. 304-

305) beskriver vidare hur den symboliska tillhörigheten för hjältar och hjältinnor som 

förebilder i organisationer kan leda till samhörighet och engagemang.  

 

Intervjuperson1: Tacken som man får gör att man inser att man har gjort någonting 

bra, den känslan är obeskrivlig. Att få växa så mycket, det får man ingen annanstans, 

och då känner jag mig verkligen som en förebild. Jag brinner för det jag gör. 

 

Intervjuperson 2: Här får jag använda min egenerfarenhet av att ha stått utanför och ha 

varit sjuk. För mig är det även jätteviktigt att kunna se dessa människor som jobbar 

här med sina fel och brister, det går att klara av ett jobb fast man går med rullator, att 

man kan vara kontaktperson fast man bränt ut sig, att kunna använda sina egna 

erfarenheter till något positivt. 
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Vidare beskriver intervjuperson 2 att det är: “viktigt att vara en del i ett sammanhang” och 

Intervjuperson 4 menar att: “man blir sedd här och det är viktigt”. Intervjupersonerna 

poängterar relevansen av att vara i en kontext, känna samhörighet och därmed känna sitt värde. 

Bolman och Deal (2013, ss. 299-305) beskriver hur gemenskap och sammanhållning kan 

uppstå när en organisation arbetar utifrån symboler som exempelvis egenerfarenhet.  

 

Intervjuperson 8: Så kom jag hit och då var jag fullständigt livrädd. Jag stod i ett hörn 

i köket med en keps nerdragen så stod jag i fyra timmar om dagen och gjorde 

smörgåsar. Men i en fantastisk miljö och med fantastiska människor så har man 

liksom inget val oavsett vad man känner och tänker så helt plötsligt så lyfter man 

blicken, någon kommer fram och säger hej. Till slut mjuknar man och så tittar man 

upp och långsamt släpper man de rädslorna och maskerna och det är fantastiskt! 

 

Intervjuperson 9 menar tvärtemot att egenerfarenheten kan bli ett hinder och att individer med 

utsatt bakgrund kan ha svårt att handleda andra individer i utsatthet. I det andra företaget ges 

anställda regelbunden handledning, karriärstödsutbildning, MI-utbildning och miljöutbildning 

medan det andra företaget inte har dessa typer av kompetensutbildningar. De intervjupersoner 

som vi har träffat som har fått ta del av dessa kompetenshöjande utbildningar upplever 

egenerfarenheten enbart som någonting positivt då de som ovan diskuterats skapar en 

igenkänningsfaktor och trygghet.  

 

Intervjuperson 8: Bemötandet blir väldigt individuellt för att man möter en 

mänsklighet. Du mår på ett sätt och jag på ett annat och personal med 

egenerfarenhet kan bemöta det men de tar ingen skit, de har gjort allt, been 

there done that, också har de ändå fått utbildningen. Det är ju helt oslagbart. 

 

Bolman och Deal (2013, s. 295) förklarar att symboler frambringar mycket känslor som både 

kan vara negativa och positiva eftersom känslor kan upplevas olika hos individer, 

egenerfarenheten är en värdering som i denna studie upplevs som både negativ och positiv av 

intervjupersonerna. 

  

Empowerment är ytterligare en symbol som intervjupersonerna belyst och de förklarar att det 

är utifrån att företagen lyfter fram starka och positiva sidor hos individerna och att arbeten 

skapas utifrån individens förmåga och intresse. Exempelvis hade en av intervjupersonerna 

utbildning och erfarenhet av textil och fick då arbetsträna med textil och sömnad. 

Intervjuperson 2 beskriver att: ”det kändes liksom hemma för mig, något jag kan och 

behärskar”. Bolman och Deal, (2013, ss. 304-305) menar att engagemang och ansvar i sitt 
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arbete leder till bättre prestation. Vidare beskriver författarna att engagemang hos individerna 

kommer utifrån ett fritt arbetsklimat som ger uppmuntran till kreativitet. Intervjuperson 1 

beskriver: “jag har världens bästa jobb, finns inte en chans i helvete att man förlorar det. Då är 

man ju dum i huvudet, då kan man lik väl gå och dö”.  Företagen arbetar efter 100 procent av 

den egna förmågan och eget ansvar i arbetet, du bestämmer och du driver själv. Intervjuperson 

1 menar att individer kan komma hur långt som helst om de själva vill detta. Hen beskriver 

vidare empowerment genom att företaget arbetar efter vissa tankemönster: 

 

Intervjuperson 1: Aldrig leverera några färdiga budskap eller något färdigt 

koncept utan var och en har ett eget ansvar att komma fram till ett eget 

beslut och det är bara individen som kan ta det beslutet.  

 

Intervjuperson 2 berättar vidare att hen fick veta efter sin anställning att personalgruppen 

redan pratat om att anställa hen tidigt. De hade sett hens arbetskapacitet tidigare än hen själv 

men genom motiverande samtal och stöd stärktes hens självförtroende. Arbetsgruppen lät hen 

ta den tid som behövdes för att inse sin egen förmåga och styrka att söka anställning.  

 

En annan symbol som används är återhämtning. Intervjuperson 7 beskriver att: ”acceptansen 

att saker får och ska ta tid, långsamheten i kontrast till den annars stressade vardagen”. Hen 

beskriver vidare relevansen av att få tid till återhämtning och vidare berättar intervjuperson 8: 

“jag bodde där, på utsluss i två år för jag hade ställt till de så in i hoppsan för mig själv, på alla 

plan så det är otroligt mycket svårare att komma tillbaka då”. Intervjuperson 1 beskriver också 

att det inte finns fyrkantiga lösningar till alla utan poängterar den individuella anpassningen 

och att det tar olika tid för alla. Vidare hävdar flera intervjuade att tiden är framgångsreceptet, 

ingen stress och ingen press.  

 

Intervjuperson 2: De första jag tänker på är hållbar utveckling för 

människor. När man har kontakt med myndigheter så är det ju så att de ska 

gå så snabbt och man ska fort ut i arbete och rehabiliteringen ska gå fort. 

Men här får det ta tid. Det tar faktiskt tid. Jag vet ju själv hur det är, det går 

ett tag sen faller jag pall i två veckor och hur bra är det då egentligen? De är 

samma med att pressa människor ut i arbete för fort, de kanske fungerar ett 

tag sen blir de sjukskriva en längre tid igen. 

 

I studien har meditation och yoga återkommit som ett sätt för några verksamheter att få in 

återhämtning i det dagliga arbetet. Flera verksamheter har schemalagd yoga och meditation 

och det ses som ett sätt att få tid till sig själv och ta vara på nuet. Företaget anser att naturen 
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kan ge lugnande effekter och därför har de ibland meditation, mindfullness och qigong 

utomhus.  

 

Sammanfattningsvis har vi kunnat observera flera värderingssymboler i företagen: 

egenerfarenhet, empowerment och återhämtning som företagen anser leder till social 

hållbarhet för individerna. Företagen arbetar både utifrån social hållbarhet som upplevelser 

och social hållbarhet som en viktig symbol som håller samman och motiverar verksamheten.  

 

Intervjupersonerna i de båda företagen beskriver hur de arbetar utifrån värderingen att 

återinvestera företagens vinst i individer och därmed arbeta ekonomiskt hållbart. Ekonomisk 

hållbar utveckling ses framförallt i form av långsiktighet och återinvestering av vinst i 

människor. Vidare förklarar intervjuperson 1 att företagen får in sina pengar från de 

placeringar som socialtjänsten, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen köper av dem i 

form av arbetsträning, arbetsprövning eller praktik etc. hen förklarar även att de söker 

projektmedel från fonder, stiftelser etc. för att få in pengar. Hen berättar även att de produkter 

som skapas i företagen säljs även och genererar i inkomst, men denna inkomst står för en liten 

del av ekonomin. Intervjuperson 8 beskriver att de därför är beroende av samverkan med 

samhället eftersom myndigheter och samhällsinvånare är de som investerar i företaget och att 

detta skapar en ständig otrygghet eftersom samverkan inte alltid fungerar och att efterfrågan på 

produkter går upp och ner.  

 

Intervjuperson 2 beskriver företagens värdering: ”sedan är de ju bättre att anställa flera på låg 

lön än två med hög lön”. Företagen anser att det är mer långsiktigt att många får jobb men med 

kanske låg lön än att ha få anställningar med hög lön och att resten får gå på bidrag. Företagen 

ser sig själva som en investering i samhället, de sparar åt skattebetalarna i och med att de 

hjälper folk från bidragstagare till skattebetalare och detta ses som en hållbar ekonomisk 

utveckling.  

 

Flertal av intervjupersonerna beskriver att ekonomin är det svåraste inom ett arbetsintegrerat 

socialt företag. Bolman och Deal (2013, s. 300) beskriver hur symboliskt perspektiv inom 

organisationer är av relevans när företagen genomgår olika kriser eller för att kunna hantera 

svårigheter eller ekonomisk osäkerhet inom en organisation. Vidare poängterar Bolman och 

Deal att anställda inom en organisation behöver starka gemensamma symboler som kan 

underlätta vid osäkerhet. Författarna beskriver hur symboler kan hjälpa företag genom 
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ekonomiska svårigheter, eftersom ekonomin inte är gynnsam har anställda då andra symboler 

som skapar engagemang. Bolman och Deal (2013, s. 300) beskriver att symbolerna hjälper 

anställda att arbeta tillsammans och stärker positiva inslag även i krissituationer. När 

ekonomin är knapp uppvägs detta av att individer känner att de jobbar för något som är rätt 

och viktigt. Författarna förklarar vidare att utan symboler kan individer känna en utsatthet 

eftersom gemenskap kring en organisatorisk symbol skapar trygghet och tillhörighet.  

 

De ekonomiska värderingarna i dessa företag kräver att anställda har ett visst ekonomiskt tänk 

och vissa typer av värderingar, som intervjuperson 3 beskriver “så har samhället inte råd med 

människor men material dränks vi i”. Intervjuperson 2 beskriver att “även om man tjänar 

pengar kortsiktigt så är det inte hållbart”. Den hållbara ekonomiska synen handlar inte om att 

tjäna pengar utan att så många som möjligt ska kunna få ta del av de resurser som finns i 

samhället. Vi kan se den ekonomiska hållbarhetsvinsten i form av att exempelvis Vägen ut 

2014 sparade 50 miljoner kronor åt svenska samhället eftersom de anställde individer från 

bidragstagare till företagare (Vägen ut, 2015b). 

 

Sammanfattningsvis kan de ekonomiska och sociala värderingarna för en hållbar utveckling 

finnas som en grund i företagens arbetssätt och även som starka symboler. 

 
 

 

4.2 Den gröna inriktningen 
 

I denna del kommer inledningsvis en observation som vi författare har gjort av ekologisk 

hållbarhet för att ge läsaren en beskrivning av verksamheten och den ekologiska miljön. 

Vidare följer en beskrivning av resultat och analys utifrån hur Macken och Vägen ut 

motiverar den gröna inriktningen av skapandet av nya arbeten.  

 

Observation av ekologisk hållbarhet 

På ett av de sociala företagen möttes vi av en kaféverksamhet i ett stort, ljust och luftigt rum 

(Bilaga 3, bild 1). Inredningen hade en känsla av naturen eftersom det var många gröna växter 

runt om i lokalen (Bilaga 3, bild 3). Verksamheten använder i den mån det går ekologiska 

råvaror och använder sig mycket av egna odlade grönsaker och örter. I soffan där vi slog oss 

ned för att äta ekologisk morotskaka satt vi lutade mot hemmasydda blommiga kuddar med 

budskap som “livet är något som du skall vara rädd om” och “älska din nästa som dig själv” 
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(Bilaga 3, bild 2). Efter intervjun så visades vi runt av en anställd på företaget. Hen visade den 

ekologiska odlingen som sträckte sig runt hela området och berättade att verksamheten är 

miljödiplomerad och att alla anställda går en grundläggande miljöutbildning (Bilaga 3, bild 8). 

De arbetade med växelodling för att maximera jordens näringsupptag och inga 

bekämpningsmedel eller konstgödsel användes. På området fanns även olika dammar som 

visade hur avloppsvatten kunde bli rent dricksvatten och de hade även koloniodling för 

privatpersoner (Bilaga 3, bild 7). På området fanns även ett stort växthus med odling där 

kafégästerna kan sitta sommartid, samt för uthyrning av andra arrangemang som bröllop mm. I 

växthuset fanns även försäljning av produkter som tillverkats av återvunnet material (Bilaga 3, 

bild 4 och 5).  Det ekologiska inslaget kändes vart vi än gick, det genomsyrade hur de pratade 

om naturen, hur de odlade och hur de tänkte på företaget. Det sågs som det självklara valet och 

en slags renhet. Att inte fortsätta förgifta och förstöra och att arbeta med växter och natur 

beskrevs som meditativt för en utbränd själ. 

 

Miljöintresse, gröna värderingar eller en ekologisk ideologi? 

Vår andra frågeställning lyder: hur motiverar dessa företag just den gröna inriktningen i 

skapandet av nya arbeten? Denna studie visar att den gröna inriktningen kan ses som en 

symbol i de arbetsintegrerande sociala företagen och det genomsyrar både den fysiska miljön 

samt intervjupersonernas synsätt på arbetet i verksamheterna. Den gröna inriktningen ses även 

som ett arbetssätt för att uppnå ekologisk hållbarhet.  

Intervjuperson 1: Det är ju helt rent, vitare än vitt och grönare än grönt. Det 

hade ju raserat hela vår tanke med denna verksamhet om vi inte var gröna. 

Det hade ju inte alls varit vi. Jag tror att de flesta sociala företag har en grön 

inriktning för det hör till konceptet på något vis. Jag tror att det är en grön 

tråd i det hela som håller oss samman. Det är så det ska vara, det hör till, det 

är ju så självklart. 

 

Bolman och Deal (2013, s.296) beskriver hur företagskultur ofta ligger i det undermedvetna 

och de anställda är de sista som upptäcker de symboler som arbetas utefter. Precis som 

intervjuperson 1 och fler intervjupersoner beskrivs den gröna inriktningen som något 

självklart, naturligt och intuitivt. Den ekologiska inriktningen och arbetet för en bättre miljö är 

något som ligger rotat i både företaget, personal och deltagare och det är en del av arbetet.  

 

Intervjuperson 1: Vi sopsorterar, åker till återvinningen, äter och dricker allt 

ekologiskt och det känns som att det är självklart på något vis, att här 
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kommer det inte in något som är giftigt eller farligt eller icke-ekologiskt utan 

det är den linjen. 

 

Intervjuperson 4: Nja då hade jag nog tyckt de var hyckleri liksom om vi 

inte hade jobbat miljömässigt, du vet snacket att vi återanvänder människor. 

Ja när de känns ganska naturligt i dagens samhälle att, någon ska jobba 

miljömässigt de känns onaturligt att inte jobba miljömässigt som jag ser det. 

 

      Bolman och Deal (2013, ss. 301-304) beskriver vidare hur symboler inom en organisation kan 

ge uttryck genom värderingar eller visioner. Värderingar är det förhållningssätt och arbetssätt 

som organisationen använder och lever igenom. Vidare beskriver Bolman och Deal hur dessa 

värderingar förvandlas till visioner inom ett företag, alltså att organisationen har en 

kärnideologi som de skapat utifrån värderingar till en vision om hur framtiden kan utvecklas. 

Visionen kan vara en gemensam dröm som vidare skapar nya möjligheter eller så sprids de 

värderingar eller förhållningssätt som företaget arbetar utifrån. Intervjuperson 1 säger: 

“hållbar utveckling är ju också att få in det gröna så att man tänker på nästa generation”. 

Vidare menar intervjuperson 6 att: ”ja det gynnar ju hela mänskligheten tänker jag att vara 

rädd om våra jordar”. 

 

      Intervjuperson 5: Det är ju självklart att det ska vara både för oss människor 

att vi ska må bra men vi ska må bra av produkterna vi producerar också, det 

ska vara någonting som kan leva vidare, jag tänker inte tillfälligt utan det ska 

vara i större sammanhang i en helhet. 

 

Intervjuperson 8 berättar att hen anser att det hade varit konstigt att inte arbeta ekologiskt och 

rent. Med bakgrund som missbrukare beskriver hen att det skulle kännas konstigt att komma 

till ett företag som arbetar med gifter och bekämpningsmedel när hen tidigare i sitt liv 

missbrukat. Därför upplevde hen att det blev så naturligt och rent att arbeta för en bättre miljö i 

sin arbetsträning. Vidare beskriver fler intervjupersoner att arbetet för en bättre miljö känns 

meningsfullt och bidrar till något viktigt och därmed ökar engagemanget och ansvaret hos 

individerna. Intervjupersonerna förklarar vidare även att det ekologiska arbetet bidrar till 

renare jord och arbeta för kommande generationer skapar en känsla av att göra något viktigt 

och bra som ger mervärde för individer.  

 

Vidare framkommer det i flertal av intervjuerna att de vill sprida tankesättet med ekologisk 

och grön inriktning och öka medvetenheten om detta för fler personer i samhället. Forskare 

som Närhi (2004), Coates (2008) och Peeters (2012b) beskriver också vikten av att både 
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samhälle och individ ska förändra sitt förhållningssätt till miljön. Forskare beskriver vidare att 

socialt arbete är en del av samhället och att vi därmed har ett ansvar att arbeta för en hållbar 

utveckling som även innebär att arbeta ekologiskt. Shaw (2011, ss. 3-29) beskriver hur 

implementeringen av hållbar utveckling börjar i att utbilda och medvetengöra människor om 

hållbar utveckling och dess relevans.  

 

Intervjuperson 5: Vår vision är att detta ska bli en plats för människor att 

komma hit och bli inspirerade att odla sin egen mat, tanken med att odla 

ekologisk mat, att tanken ska sprida sig vidare till fler, exempelvis 

bostadsområden och parker. 

 

Vidare beskriver intervjuperson 1 hur: “jag hoppas att detta arbetssätt smittar av sig och 

sprider sig vidare så att vi kan bli så stora och bilda fler sociala företag så att fler får chansen”. 

Hen beskriver vidare hur samverkan med skolan fungerar: “vi har ju haft skolklasser här, visat 

hur man odlat ekologiskt, alla vet ju inte var en morot kommer ifrån liksom”. Vidare målar 

hen upp en framtidsvision med: “grön konferens, lunch från trädgården, grön drink, ringdans i 

trädgården, mötesplats och ett ålderdomshem för våra gamla chefer”. Intervjupersoner 3 och 4 

beskriver hur deras företag arbetar för en vision om en Återbruksby.  

 

Intervjuperson 3: Återbruksbyn är ju att det är samlat på ett ställe med 

byggnader som är byggda av återanvänt virke som speglar den filosofi vi 

har. Med bra ytor så att det liksom är besöksvänligt, och att man kan se 

tydligare jaha här kommer det in, här görs det om och sedan säljs det här, att 

man kan se kedjan på något vis. 

 

Intervjuperson 4: Vi vill ju att de ska vara som kommunens 

återvinningscentral och byn ska vara som Disneyland (skratt) att man på 

vägen in ser där man kastar grejerna, att man kan lämna grejer som kan få ett 

annat liv, de ska vara som en upplevelse för folk att jaha kan man göra så, att 

öppna medvetenheten kring de här hos folk.  

 

I en rapport från EU-kommissionen (Norén m fl., 2014) beskrivs hur sociala företag och 

organisationer i Storbritannien beräknat att 350 sociala företag medverkat till att spara 380 000 

ton koldioxid och 110 000 ton material, från att gå till soptippen. I dessa sociala företag har det 

arbetats med att göra återvinning av möbler och hemutrustning. Organisationerna hade också 

15 000 personer i arbetsträning och strax över 4000 anställda. Rapporten beskriver vidare hur 

dessa företag bidrar till samhälleligt mervärde i och med kunskapsspridning, ökat 

engagemang, social gemenskap och vidare även trygghet för individerna. Peeters (2012b, 
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ss.287-298) poängterar att gröna arbeten kan skapa nya sorters arbeten på arbetsmarknaden 

samtidigt som det kan bidra till hållbar utveckling. Vidare beskriver intervjuperson 4 hur det 

arbetsintegrerande sociala företaget skapar delaktighet för medborgarna i det lokala samhället: 

“de gör något bra för världen och känner sig delaktiga, det tror jag är viktigt”. Det finns en 

vilja och engagemang för detta och de flesta ser det som en möjlighet att inte bara återbruka 

saker utan i sambandet med återbruket även återbruka människor. Intervjuperson 3 säger att: 

“människor är också en del av allting, det är ju inte bara produkter det handlar om, människor 

är en stor resurs som inte tas tillvara på bästa sätt”. 

 

Sammanfattningsvis kan vi genom de observationer och intervjuer vi gjort se att den gröna, 

ekologiska inriktningen är en stark symbol för dessa företag och att skapandet av nya gröna 

arbeten bidrar för socialt arbete eftersom individer får anställning och kommer ut ur sitt 

utanförskap.  

 

 

4.3 Kombinationen av social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet  
 

I denna del av resultat och analys kommer vi inledningsvis att beskriva en observation utifrån 

en intervju. Observationen beskriver kombinationen av hållbar utvecklings olika delar, social, 

ekologisk och ekonomisk samt dess kombination till socialt arbete. Vidare följer resultat samt 

analys utifrån de båda företagen och hur de arbetar med denna kombination. 

 

Vår observation av hållbarhet som kombination utifrån en intervju 

Intervjuperson 8 beskriver hur företagets kombination av social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet bidrar till ett bättre arbete med helhetssyn. Hen anser att vissa andra aktörer i 

samhället som arbetar med behandling, rehabilitering och sysselsättning har trekantiga synsätt 

och arbetssätt. Innan hen fick kontakt med det arbetsintegrerande företaget var hen i 

missbruk, åkte in på behandling, kom till utsluss och sedan tillbaka till missbruket igen, hen 

menar att det inte fanns någon långsiktighet eller hållbar utveckling. Intervjupersonen 

beskriver hur det arbetsintegrerande förtaget tvärtom har ett cirkelresonemang. I det 

arbetsintegrerande företaget kom hen först in på behandlingshem, vidare fanns en plan att ha 

meningsfull arbetsträning i en av verksamheterna, gemenskap och motiverande stöd vilket 

gjorde att hen under några års tid stärktes och utvecklades. Utifrån det arbetsintegrerande 
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företagets ekonomiska hållbarhetsaspekt att återinvestera i människor bidrog det till att hen 

vidare fick anställning i företaget.  

 

Kombination 

Vår tredje frågeställning lyder: Hur kombinerar dessa företag en social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet? Coates (2008, ss. 25-49) beskriver relevansen av att arbeta för en 

hållbar utveckling och menar att socialt arbete måste arbeta utifrån alla tre aspekterna för att 

uppnå en hållbar utveckling. En stor del av tidigare forskning som Närhi (2004), Peeters 

(2012b) och Coates (2008) utgår ifrån ett holistiskt synsätt som innebär långsiktighet och 

relevans av att se till helheten inom socialt arbete och inte enbart utifrån olika delar. Detta 

synsätt går att återse i våra intervjuer och observationer, exempelvis så menar intervjuperson 

2 att: ”för mig är hållbar utveckling att ta tillvara på resurser, jordens resurser, mänskliga 

resurser, ekonomiska resurser, och det hänger ju ihop.” 

 

Intervjuperson 7: Ja det är ju en helhet och ett mysterium hur saker 

samverkar i olika kretslopp. Det blir jag mer och mer medveten om genom 

olika växter. Jag tänker också mycket att människor är en del i det och att vi 

samverkar är en del i dem, för att det ska bli hållbar utveckling. 

 

Denna studie visar att kombinationen av dessa tre hållbarhets aspekter kan utformas på olika 

sätt. De två arbetsintegrerande sociala företagen arbetar olika mycket utifrån de olika delarna, 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Exempelvis arbetar Vägen ut mer med den sociala 

hållbarheten utifrån symboler som empowerment, återhämtning och egenerfarenhet. Detta 

företag har även behandlingshem och arbetar med behandling, rehabilitering och 

sysselsättning för utsatta individer i samhället (Vägen ut, 2015a). Macken arbetar också med 

social hållbarhet men deras arbete är inte behandlande utan riktar sig till integrationsprojekt, 

sysselsättning, företagsskola och entreprenörskap (Macken, 2015). Norén m fl. (2014) 

beskriver hur den sociala hållbarheten skapas utifrån att individer deltar i ett sammanhang och 

får en sysselsättning som kan leda till att individer kommer ur bidragsberoende eller 

utanförskap. Utifrån våra observationer har vi sett att företagen arbetar med ekologisk 

hållbarhet i form av ekologiska odlingar, återbruk av material och ekologiska 

kaféverksamheter mm. Norén m fl. (2014) hävdar att den ekologiska hållbarheten kan leda till 

en bättre miljö och ett arbete som bidrar till att minska miljöförstöring. Författarna menar att 

den ekologiska sysselsättningen också kan leda till en ökad kunskap och medvetenhet kring 

klimatförstöring, miljöbovar samt kunskap att leva klimatsmart. Företagen arbetar även 
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ekonomiskt hållbart eftersom de är sociala företag och återinvesterar sin vinst tillbaka in 

verksamheterna i form av kompetensutbildning eller fler anställningar (Sofisam, 2015). 

Företagen menar att den ekonomiska hållbarheten även bidrar till en samhällsvinst i form av 

fler skattebetalare. Norén m fl. (2014) anser även att denna kombination leder till en 

långsiktighet i och med att utsatta individer får en chans till arbete. Författarna menar att nya 

jobb skapas av resurser som redan finns men inte används och detta genererar i samhällsvinst 

i och med färre bidragstagare och fler skattebetalare. Bolman och Deal (2013, s. 78) beskriver 

hur struktur är grundpelaren i en organisation och påverkar därmed arbetsplatsen och dess 

klimat och kultur. Struktur kan skapa begräsningar såväl som möjligheter och påverkar 

samverkan mellan såväl externa som interna aktörer. Vidare menar författarna att struktur 

skapar tydlighet och riktlinjer som skapar trygghet för individer på arbetsplatsen. Företagen 

beskriver hur hållbar utveckling inom Macken och Vägen ut skapar en struktur som formar 

arbetet och de anställda, vidare även deras värderingar och deras engagemang för arbetet. 

Bolman och Deal (2013, s.300) beskriver att kombinationen av olika symboler inom en 

organisation håller samman arbetsgruppen och företagskulturen. Anställda har gemensamma 

värderingar och arbetssätt som bidrar till samanhållning. Vidare problematiserar författarna att 

en symbolisk företagskultur kan vara manipulativt i och med att företagen skapar sina 

värderingar och symboler som är grundade på erfarenhet och värderingar och kanske inte 

alltid på ren fakta. Dessa värderingar menar författarna kan skapa falska förhoppningar för de 

anställda.  

 

Närhi (2004) hävdar att kombinationen av socialt arbete och hållbar utvecklingen bör 

utformas i tydliga policydokument och riktlinjer. Ett arbete för hållbar utveckling kräver 

tydliga definitioner, policys och tillvägagångssätt för att förankra värderingar genom hela 

företaget och då även uppnå målet med en långsiktighet och hållbarhet. Närhi (2004) menar 

att det kan uppstå problem om dessa riktlinjer/policydokument är otydliga, är inte arbetssättet 

implementerat i teorin blir det svårt att fungera i praktiken. Intervjuperson 3 beskriver hur hen 

upplever problematik inom sitt företag. Hen anser att ”all personal inom företaget inte riktigt 

vet vad de jobbar med”. Intervjupersonen upplever att arbetsmiljön kan bli kaotisk och 

oorganiserad. Vidare upplever hen att samverkan både internt och externt kan vara svårt att 

uppnå när socialt företagande inte ännu är etablerat och inte heller har legitimitet i samhället. 

Precis som Närhi (2004) påpekar bör definitioner och riktlinjer vara tydliga och etablerade 

både i samhället och i företag för att ett arbetssätt ska bli hållbart. Därför kan kombinationen 

även bli problematisk innan policydokument är etablerade i företag. Bolman och Deal (2013, 
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s. 83) beskriver hur policydokument skapar ett enhetligt arbetssätt inom en organisation. 

Vidare beskriver författarna att när det finns tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utformas 

utifrån företagets värderingar minimeras risken för att personliga eller politiska åsikter ska 

komma i vägen för företagens mål.  

 

Sammanfattningsvis utifrån vår observation av kombinationen av social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet avser vi att återknyta med intervjuperson 8:s erfarenheter då hen anser 

att en kombination kan uppnås och har skett i hennes fall. Hen beskriver hur arbetssättet är 

trekantigt i traditionellt behandlingsarbete inom socialt arbete i Sverige och att det inte leder 

till att individer kommer ur sitt utanförskap. Hen beskriver hur behandling bör ses i ett 

cirkelresonemang integrerat med olika insatser för att nå långsiktighet. Hen hävdar att 

exempelvis behandling, sysselsättning och stöd etc. bör samverka och inte vara uppdelat på 

olika organisationer. Individen anser att olika insatser på olika organisationer kan leda till att 

individen hamnar mellan stolarna i ett hav av samhällsaktörer som ska bidra till individens 

utveckling och behandling. I symbol 1 nedan illustreras ett cirkelresonemang där hens 

behandling utifrån företagets värderingar och arbetssätt presenteras och även hur det kan leda 

till hållbar utveckling och långsiktighet. Från utanförskap till behandling med stöd av 

personer med egenerfarenhet av utanförskap. Vidare till utsluss och en meningsfull 

sysselsättning där individen kan känna ett ansvar och gemenskap. Sedan stöd via 

kontaktmanskap och samtalsstöd som bidrar till kunskap och personlig utveckling. I och med 

personlig utveckling kan individen eventuellt erbjudas anställning och även 

kompetensutbildning för att kunna handleda individer i utsatthet. Detta leder till att kunskap 

förs vidare i ett cirkelresonemang och att fler individer kan hjälpas in på arbetsmarknaden och 

mot en hållbar utveckling.  
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Symbol 1     

  

 

 
 

5. Socialt arbete och hållbar utveckling, hur då? - 

en slutdiskussion 
 

”Jag tror det är en grön tråd i det hela som håller oss samman” 

(Citat ur intervju 1) 

 

 

Syftet med denna studie har varit att studera hur två arbetsintegrerande sociala företag 

förhåller sig till samt kombinerar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I denna 

slutdiskussion avser vi att diskutera vårt resultat och reflektera kring socialt arbete och hållbar 

utveckling. I denna studie utgick vår förförståelse från att hållbar utveckling handlade om 

miljö och klimatproblematik i förhållande till socialt arbete. Under studiens process har vi 

Utsatthet/uta
nförskap

Ev. behandling 
med stöd av 

personer med 
egenerfarenhet

Utsluss

Meningsfull 
sysselsättning

Kunskap, 
kontaktmann
askap, stöd

Anställning med 
egenerfarenhet

Kompetensutveckling, 
Handledning

Hållbar utveckling
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även lärt oss mer om vad också social och ekonomisk hållbarhet innebär och dess betydelse 

för att uppnå en hållbar utveckling.  

 

Vi är medvetna om att vårt resultat är påverkat av att vi använt det ena företagets 

intervjupersoner och observationer mer än det andra. Vi anser att det ena företaget har en 

tydligare struktur och organisation kring hur arbetet utförs med hållbar utveckling, socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt samt kombinationen med socialt arbete. Det har varit positivt och 

användbart för oss att studera två företag för att se olika arbetssätt och hur struktur och 

organisering kan påverka hållbar utveckling. Därmed anser vi att detta i slutändan har 

påverkat resultatet i en positiv bemärkelse då vi sett olikheter och skapat oss en förståelse för 

hållbar utveckling och socialt arbete. Tidigare forskning förhåller sig och belyser relevansen 

till socialt arbete kombinerat med hållbar utveckling. Vidare ställer sig även denna studies 

resultat normativt till denna kombination då intervjupersonerna har en positiv erfarenhet av 

företagen. Detta påverkar denna studie då vi inte har kritiskt material eller forskning att 

analysera vårt material med. Därmed anser vi att de krävs en problematiserande 

slutdiskussion. 

 

Vår första frågeställning lyder: Vilka värderingar ligger till grund för Macken och Vägen ut:s 

arbetssätt för en hållbar utveckling? Intervjupersonerna uttrycker sig olika när det kommer 

till denna fråga. Vägen ut har grundläggande värderingar som styr företagets arbetssätt 

exempelvis empowerment med den svenska benämningen egenmakt, egenerfarenhet och 

fokus på att arbetet ska vara meningsfullt och inge en känsla av sammanhang (Vägen ut, 

2015). Dessa värderingar har vi även sett och upplevt under intervjuer och observationer i 

denna studie. Intervjupersonerna benämner att de arbetar utifrån egenmakt, egenerfarenhet 

och meningsfullt arbete. Vi upplever att deras skrivna grundläggande värderingar stämmer 

överens med det praktiska arbetet vi har sett. Vi upplever inte att Macken har samma tydliga 

grundläggande värderingar inom deras företag. Däremot får vi en känsla av att de arbetar för 

samma människosyn som Vägen ut eftersom intervjupersonerna belyser relevansen av att ta 

tillvara på människan, naturen och allas resurser. Vi anser att värderingar både kan vara 

positiva och negativa, exempelvis kan egenerfarenheten vara positiv om den är bearbetad 

samt att individen har fått kompetensutbildning i att handleda andra människor i utsatthet. Det 

är då vi anser att egenerfarenheten blir professionell. Vi menar att dessa företag kan brista i 

sin professionalisering och därmed få kämpa om sin legitimitet i samhället eftersom 

egenerfarenheten inte är ett traditionellt arbetssätt inom socialt arbete. Dessa företag menar att 
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sociala företag ska vara en etablerad del i det sociala arbetet i samhället och då menar vi att 

det krävs en professionalisering inom socialt arbete och en ökad medvetenhet om sociala 

företag. Sociala företag utmanar det traditionella sociala arbetet i Sverige eftersom företagen 

har andra värderingar och synsätt på hur socialt arbete ska genomföras, framförallt att det är 

individer med egenerfarenhet som ska bidra till att genomföra arbetet.  

 

Vi anser att företagens värderingar skapar engagemang och drivkraft hos anställda och 

deltagare. Detta engagemang kan vara positivt i den bemärkelsen att de skapar starka 

symboler i företaget och även förebilder som bidrar till gemenskap och sammanhållning. Vi 

anser att engagemang även kan vara problematiskt om företaget inte har gränser. Ett för stort 

engagemang kan bidra till att individerna tar med sig arbetet hem. Vissa intervjupersoner 

beskriver hur de alltid har på jobbtelefonen privat och alltid jobbar över för att de är 

engagerade i sitt jobb. Det vi också sett är att många är medvetna om sitt engagemang och att 

företaget försöker jobba med att sätta gränser och att skilja på personligt, privat och 

professionellt samt ge tid för återhämtning på arbetstid. Det finns alltså både nytta och risker i 

och med att företagen drivs av mycket engagemang.  

 

Vi ser att båda dessa företag har starka värderingar som grundar sig i en kooperativ, 

demokratisk värdegrund, tankar om solidaritet och medmänsklighet. Det ekologiska tänkandet 

tillsammans med denna människosyn anser vi kan uppfattas som en form av ideologi. Det 

ekologiska ses som en självklarhet, något rent och som något naturligt. Alla beskriver hur 

viktigt det är att ta hand om vår jord och de resurser som finns. Det finns tydliga tankar om 

hållbar utveckling som ett självklart sätt att se på verkligheten och ett sätt att organisera 

verksamheter på.  

 

Intervjuperson 7: Samverkan, det är jag fascinerad av. Det är en helhet och 

ett mysterium hur saker samverkar i olika kretslopp i naturen. Jag tänker 

också mycket att människor är en del i det och att vi samverkar är en del i 

dem. För att de ska vara hållbar utveckling och de är ju stor skillnad mot vårt 

samhälle idag där de blir mer och mer specialiserande där fler och fler 

hamnar utanför på nått sätt. 

 

Vår andra frågeställning i denna studie är: hur motiverar dessa företag just den gröna 

inriktningen i skapandet av nya arbeten? Norén m fl. (2014) beskriver att människor hellre 

donerar saker utifrån sociala motiv än miljömässiga för återvinning, men att det miljömässiga 
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kommer på köpet. Vi har sett socialt arbete i kombination med miljömässig återvinning som 

ett sätt att skapa nya arbeten och gynnar därmed socialt arbete eftersom individer har hjälpts ur 

utsatthet. Precis som Norén m fl. (2014) beskriver har vi i denna studie studerat hur det sociala 

kommer före det ekologiska men att det ekologiska kommer på köpet, det blir en bonus för 

miljön. Intervjupersonerna beskriver hur den gröna inriktningen är något som håller de sociala 

företagen samman som en grön tråd. Arbetet för en bättre miljö anses ge en meningsfullhet 

och inge ökad tro och hopp om framtiden. Vi menar att det kan ge mervärde för de individer 

som är medvetna och intresserade av ekologi och har det synsättet på jorden och dess 

kretslopp. Vi anser däremot att det är svårt att generalisera att alla individer skulle uppleva 

meningsfullhet genom ekologiskt arbetssätt. Vidare motiverar dessa företag den gröna 

inriktningen genom att det skapar arbetstillfällen och även nya typer av arbeten i form av 

återbruk och återvinning utan att ta av jordens resurser. Vi hävdar att den gröna, ekologiska 

inriktningen skapar en stark symbolik för företagen. Bolman och Deal (2013, ss. 295- 302) 

diskuterar symbolernas betydelse och beskriver hur det centrala värdet i symbolerna byggs upp 

av mening och tro . Vidare poängterar författarna att mening inte är något som skapas av sig 

själv, det är något som organisationen själv måste skapa. Bolman och Deal anser att 

meningsfullhet är viktigt inom företagskultur för att skapa engagemang och drivkraft hos 

anställda. Därmed anser vi att den gröna, ekologiska inriktningen som symbol skapar 

meningsfullhet för dessa företag i sin helhet men kanske inte för varje individ. Möjligtvis hade 

en annan meningsfull symbol skapat samma typ av värde inom dessa företag. Vi menar att 

arbete för att exempelvis motverka fattigdom också hade kunnat anses vara en meningsfull 

sysselsättning. Gröna inriktningen hos dessa företag menar vi grundar sig i en medvetenhet 

och intresse för klimatkrisen och att det styr vad som upplevs meningsfullt hos individer. 

 

Vår tredje frågeställning är: hur kombinerar dessa företag en social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet? Sociala företag har växt de senaste åren (Sofisam 2015) och vi antar att detta 

grundar sig i att en ny värdegrund inom socialt arbete håller på att skapas. Ett nytt sätt att 

komplettera dagens offentliga verksamheter i det sociala arbetet och få nya typer av tankesätt 

i hur socialt arbete kan utformas, kombineras och genomföras. Möjligheten att ge individer på 

arbetsträning en chans till anställning gör att arbetsintegrerande sociala företag har något 

unikt att erbjuda som offentlig verksamhet inte kan. Frågan är hur stora dessa företag kan bli 

innan det blir en för stor organisation att hantera? Kan dessa företag mäkta med alla sociala 

problem i samhället och i så fall kommer samma atmosfär finnas kvar? Hur stor kan ett 

företag bli innan symbolerna försvinner och inte räcker till? Vad kan sociala företag bidra 
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med i framtiden? Är detta den nya formen av socialt arbete? Eller är sociala företag bara en 

trend? I framtida forskning hade dessa frågor varit intressant att studera närmare för att se 

framtiden för socialt företagande, socialt arbete, hållbar utveckling och hur de påverkar 

individer. 

 

Precis som socialt arbete kan bedrivas i offentlig, privat eller religiösa verksamheter med 

olika värdegrunder som demokrati, jämlikhet och brukarinflytande anser vi att socialt arbete 

också kan bedrivas utifrån hållbar utveckling. Som vi inledningsvis beskriver hävdar FN:s 

klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change i deras rapport från 2014 att 

klimatförändringar är ett faktum. Samhället måste ta sitt ansvar och utifrån vår studie och våra 

observationer kan vi inte se många negativa aspekter med att arbeta hållbart, socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt. Tvärtom, det kan ge mervärde för socialt arbete och samtidigt 

bidra till klimatförändring som världens forskarkår är eniga om att vi måste göra. Vi har i 

denna uppsats inte bara försökt få ihop den röda tråden utan även börja spinna en grön tråd 

som vi hoppas kommer sprida en ökad medvetenhet om socialt arbete och hur de kan 

kombineras med hållbar utveckling! 
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7. Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

Vi har bett dig att vara intervjuperson i vår kandidatuppsats om: socialt arbete och hållbar 

utveckling. En kvalitativ kandidatuppsats skriven av Elin Stenkvist och Katja Persson. Vi 

studerar på termin sex vid socionomprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö och ska skriva 

vår kandidatuppsats under vårterminen 2015. 

 

Vårt syfte med studien är; att studera hur två arbetsintegrerande sociala företag förhåller sig 

till samt kombinerar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 

Vi kommer att intervjua ca 10 personer från två arbetsintegrerande sociala företag. Vår studie 

kommer utelämna alla namn på medverkande och alla intervjupersoner väljer själva om de vill 

vara delaktiga i vår studie. Vidare kommer vi att skicka ut vårt transkriberade material från 

intervjuerna samt slutgiltiga uppsatsen till samtliga intervjupersoner. Den information som ges 

i intervjuerna kommer enbart att användas för studiens syfte och inte i några andra 

sammanhang. 

Vi hoppas att du vill medverka i vår studie och ser framemot att föra en intervju med dig! 

Med Vänliga hälsningar, Elin Stenkvist och Katja Persson 

Handledare från Linneuniversitetet; Anders Lundberg, anders.lundberg@lnu.se 

Vi nås via mail eller telefon vid eventuella funderingar; 

Elin: elinstenkvist@gmail.com, 0768043847 

Katja: katja_103@hotmail.com, 0730693066 
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7.2 Bilaga 2 
 

Intervjuguide för kandidatuppsats om socialt arbete och hållbar utveckling i arbetsintegrerande 

sociala företag. Författare: Elin Stenkvist och Katja Persson Socionomprogrammet vid 

Linneuniversitetet i Växjö 2015.  

Studiens Syfte: Syfte är att studera hur två arbetsintegrerande sociala företag förhåller sig till 

samt kombinerar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Studiens Frågeställningar 

 Vilka värderingar ligger till grund för Macken och Vägen ut:s arbetssätt för en hållbar 

utveckling? 

 Hur motiverar dessa företag just den gröna inriktningen i skapandet av nya arbeten?  

 Hur kombinerar dessa företag en social hållbarhet med miljö hållbarhet? 

Inledande frågor: 

 Namn 

 Titel 

 Bakgrund – berätta om hur du kom i kontakt med företaget. 

Verksamheten: 

 Kan du berätta om hur arbetet ser ut på er verksamhet? 

 Beskriv gärna hur du ser på er verksamhet? Vad bidrar de med? 

 Berätta om vilka ni förväntas hjälpa med ert företag, och hur ni ska göra detta. 

 Vad anser du är den främsta för och nackdelen med sociala företag? 

 Vad gör ni som inte andra företag eller verksamheter gör?  

Organisationen 

 Kan du beskriva er ideologiska utgångspunkt? 

 Kan du berätta om företagets vision och Mål? 

 Hur utformar ni ert kooperativ? Vad är kooperativ för er? 

 Hur utformas och integreras policys kring hållbar utveckling samt handlingsplaner för 

detta i verksamheterna? 
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 Arbetar ni utefter en viss organisatorisk form? I så fall vad och varför? 

Hållbar utveckling: 

 Vad innebär begreppet hållbar utveckling för dig? (ekologisk, ekonomisk social). 

 Kan du beskriva vad ekologi betyder för dig och er verksamhet? 

 Hur ser du att socialt arbete samt ekologi hör ihop? 

 Vad anser du att gröna arbeten ger för individen och socialt arbete? 

 Kan du berätta om ert ekosociala arbete? 

 Vad är fördelen med eko-profil i socialt företag tillskillnad från sociala företag som 

arbetar utan ekologiskt inslag. 

 Hur kombinerar ni socialt arbete med hållbar utveckling? 
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7.3 Bilaga 3 
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7.4 Bilaga 4 
 

Bild 1, hämtad från vagenut.coop 2015-04-29 
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