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Sammanfattning 

Arbetslinjens tongivande roll anses innebära direkta konsekvenser för det sociala 

arbetet. I stora drag innebär arbetslinjen att arbetsmarknads- och socialpolitiken 

utformas för att främja aktivitet framför passivitet. Denna uppsats fokuserar på 

arbetsintegrerande sociala företag, en typ av sociala företag som erbjuder arbetsträning 

eller andra sociala insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden. I samtalet 

om sociala företag är arbetsmarknadsintegrering centralt, trots att det saknas entydiga 

belägg för att sociala företag ökar integrationen på arbetsmarknaden. Samtidigt är det 

inte helt klart vilket syfte de arbetsintegrerande sociala företagen har. Detta väcker 

också frågan om möjliga utgångspunkter för verksamhetsutvärdering. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur syftet med arbetsintegrerande sociala företag kan 

förstås och vilka implikationer detta har för utvärdering av verksamheterna. 

Forskningsteoretisk utgångspunkt för studien är socialkonstruktionismen. Studiens 

teori utgörs av tre perspektiv på arbetslinjen: disciplinerings-, självhjälps- och 

rättighetsperspektivet. Disciplineringsperpektivet innebär att individens eget 

försörjningsansvar, aktivering och skyldigheter gentemot staten betonas. 

Självhjälpsperspektivet ger uttryck för en förväntan om ömsesidigt handlande mellan 

stat och individ, där fokus ligger på att hjälpa individen till självförsörjning. Inom 

rättighetsperspektivet betraktas arbetet som en social rättighet. Studien använder sig 

av riktad kvalitativ innehållsanalys. Uppsatsen består av en dokumentstudie med analys 

av offentliga dokument som följs av en intervjustudie med företrädare för 

arbetsintegrerande sociala företag. Studien kommer fram till att syftet kan förstås 

utifrån samtliga teoretiska perspektiv, men främst självhjälps- och 

disciplineringsperspektivet. Eftersom det i materialet finns uttryck för samtliga 

teoretiska perspektiv kring arbetslinjen så öppnar det för olika sorters utvärdering, där 

de undersökta arbetsintegrerande sociala företagen huvudsakligen väljer att utvärdera 

sin verksamhet utifrån vad de anser prioriterat. 
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1. INLEDNING 

I det postmoderna samhället är lönearbete mer än bara ett sätt att få en inkomst. Att arbeta anses 

bland annat vara en rättighet som skänker individen en plats i samhället, främjar en god hälsa och 

ökar den personliga friheten (Davidsson, 2016, s. 74; Paulsen, 2017, s. 92). I mer än två decennier 

har arbetslinjen drivits starkt av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar (Davidsson, 

2016, s. 66, 69). Arbetslinjen kan kort förklaras som idén att det för alla “ska löna sig att arbeta” 

och att motsatsen (att inte arbeta) ska vara olönsamt (Davidsson, 2016, s. 63). Denna idé verkställs 

genom arbetsmarknadspolitiska reformer som prioriterar aktivitet framför inaktivitet (Paulsen, 

2017, s. 86; Socialförsäkringsutredningen, 2005, s. 9f). Arbetslinjens tongivande roll innebär direkta 

konsekvenser för det sociala arbetet (Davidsson, 2016, s. 70f) bland annat genom att det lag- och 

regelverk som styr socialtjänstens verksamhet delvis utformas i enlighet med arbetslinjen.  

Inom det socialpolitiska fältet ses arbetet idag som ett verktyg för tillfrisknande och samhällsinte-

grering. Utifrån denna syn på arbete har de sociala företagen blivit en aktör på den arbetsmark-

nadspolitiska arenan (Levander, 2011, s. 133; Regeringen, 2018, s. 4). De arbetsintegrerande sociala 

företagen (ASF), som är en typ av sociala företag som erbjuder arbetsträning eller andra sociala 

insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden, verkar inom både det socialpolitiska fältet 

och på den arbetsmarknadspolitiska arenan (Levander, 2011, s. 133). Levander uppmärksammar 

att sociala företag kan beskrivas och motiveras på olika sätt. Ett av dessa sätt är att beskriva sociala 

företag som ett medel för arbetslivsintegrering, ett perspektiv som hon kallar för utanförskaps-

diskursen (Levander, 2011, s. 128). 

Huruvida deltagande i ASF gör att individer får anställning på den reguljära arbetsmarknaden är 

dock inte klarlagt. I ett internationellt perspektiv finns det studier som visar på att deltagande i 

verksamheter som liknar ASF medför en bättre ekonomi för individen (Haugh & Talwar, 2016, s. 

654f; Ho & Chan, 2010, s. 42) samtidigt som det finns studier som inte visar på någon sådan positiv 

förändring (Chan, Ryan & Quarter, 2016, s. 272f).  

I samtalet om sociala företag menar Levander (2011) att utanförskapsdiskursen är mest framträ-

dande, detta trots att det saknas entydiga belägg för att sociala företag ökar integrationen på arbets-

marknaden. Samtidigt framstår inte syftet med specifikt de arbetsintegrerande sociala företagen som 

helt klart, eftersom flera olika och parallella syften framträder beroende på vilken aktör som svarar 

på frågan (se bland annat Levander, 2011, s. 133f; Mair & Marti, 2006, s. 40f). Det finns alltså 

anledning att utforska frågan om syftet med ASF närmre. Detta väcker också frågan om verksam-

hetsutvärdering, något som blir allt viktigare inom socialt arbete bland annat eftersom socialtjänsten 

sedan 2009 är skyldig enligt lag att systematiskt utvärdera och utveckla kvaliteten i verksamheten 

(Prop. 1997/98:113 s. 92; Socialtjänstlag [SoL], SFS 2001:453 3 kap. 3 §). Att ta reda på hur utvär-

dering av ASF kan utformas i relation till syftet med verksamheten är av denna anledning relevant 

för ASF i Sverige, något som kan få betydelse även för andra verksamheter som bedriver socialt 

arbete. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur syftet med arbetsintegrerande sociala företag kan 

förstås och vilka implikationer detta har för utvärdering av verksamheterna. Utifrån detta formul-

eras följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver den svenska regeringen och arbetsintegrerande sociala företag i Sverige syftet 

med arbetsintegrerande sociala företag? 

2. Hur påverkar dessa beskrivningar möjliga utgångspunkter för verksamhetsnära utvärdering 

av arbetsintegrerande sociala företag i Sverige? 

Avgränsningar 
Denna uppsats har tillkommit i samarbete med Uppsala Stadsmission under våren 2020. 

Studien avgränsas till Sverige och ASF, en särskild form av sociala företag. Inga anspråk görs på att 

faktiskt utvärdera resultaten av ASF, utan fokus ligger på syftet med ASF och utvärdering av verk-

samheten i ett teoretiskt perspektiv. 

Begreppsdefinitioner 
Nedan följer korta begreppsförklaringar av centrala begrepp för denna uppsats.  

Arbetsintegrerande sociala företag – Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är icke-vinstdrivande verk-

samheter som mot ersättning från offentliga aktörer erbjuder arbetsträning eller andra sociala in-

satser för personer som står utanför arbetsmarknaden. ASF drivs som fristående företag och säljer 

varor eller tjänster till civilsamhället (Sofisam, u.åA). ASF befinner sig inom en större grupp av 

sociala företag, vilka särskiljer sig från traditionella företag genom att verksamheten syftar till att 

uppnå olika sociala mål istället för enbart ekonomisk vinst. Den ekonomiska vinsten i verksam-

heten används i första hand till återinvesteringar i det sociala företaget (Regeringen, 2018, s. 4).  

Arbete och sysselsättning – Vad arbete är och vad begreppet betyder är en komplex fråga, eftersom det 

kan ha olika innebörd beroende på i vilken kontext det används (Paulsen, 2017, s. 22). När begrep-

pet arbete används i denna uppsats ska det inte läsas som en synonym för lönearbete (arbete för 

lön), utan ska istället utläsas i relation med den kontext inom vilken det framförs. När lönearbete 

åsyftas framgår det explicit. Också begreppet sysselsättning är kontextberoende. I uppsatsen an-

vänds det oftast som ett begrepp för aktivitet som kan vara, men inte nödvändigtvis är, lönearbete. 

Aktivering – Begreppet aktivering inom social- och arbetsmarknadspolitiken används ofta som en 

positiv motpol till det negativt konnoterande begreppet passivisering (Junestav, 2009, s. 19, 194). 

Aktiveringsbegreppet kan enklast förstås i relation till aktivitetskraven i SoL (SFS 2001:453). SoL 

(SFS 2001:453) 4 kap, 1 §, 2 st föreskriver att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta 

ska stå till arbetsmarknadens förfogande genom att aktivt söka jobb för att få försörjningsstöd. 

Enligt SoL (SFS 2001:453) 4 kap, 4-5 § kan socialnämnden kräva att den som får försörjningsstöd 

ska delta i aktiverande insatser såsom praktik eller andra kompetenshöjande åtgärder. Om den som 

erhåller försörjningsstöd inte deltar aktivt i beslutade insatser kan försörjningsstödet utebli eller 

reduceras.  
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Utvärdering – Med utvärdering menas i denna uppsats aktivitet som syftar till att bedöma verksam-

heters eller insatsers effekter utifrån ett individ-, verksamhets- eller samhällsperspektiv. Inom soci-

alt arbete är det vanligt att prata om systematisk uppföljning, effektutvärdering eller brukarunder-

sökningar (Socialstyrelsen, 2019; Sundell, 2012, s. 22ff). 

Disposition 
Uppsatsen fortsätter nedan med kapitel två som består av en forskningsöversikt. Kapitlet inleds med 

en redogörelse för den sökprocess som ledde fram till urvalet av de studier som beskrivs i avsnittet. 

Relevant tidigare forskning är indelad i tre grupper (Sociala företag – ett flerdimensionellt fält, Em-

powerment och arbete i de sociala företagens kontext samt Utvärdering av sociala företag) som 

utifrån olika vinklar försöker presentera en övergripande bild av det område som kommer studeras 

och som anknyter till studiens forskningsfrågor. Efter det följer kapitel tre, inom vilket studiens 

forskningsteoretiska utgångspunkt – socialkonstruktionismen - beskrivs i relation till uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Studiens teoretiska ramverk, tre perspektiv inom arbetslinjen (discipli-

nerings-, självhjälps- och rättighetsperspektivet), redogörs också för i denna del. Kapitel fyra består 

av en redogörelse av studiens metod, riktad kvalitativ innehållsanalys, och metodologiska övervä-

ganden kopplade till detta. I avsnittet framkommer också att studien består av en dokumentstudie 

av offentliga dokument följt av en intervjustudie. På detta sätt bygger intervjustudien på data från 

dokumentstudien. I denna del redogörs också för etiska överväganden samt bedömning av validitet 

och reliabilitet. Uppsatsens resultat- och analysdel, kapitel fem, är uppdelad i tre teman. Det teore-

tiska ramverket kring arbetslinjen och delar av tidigare forskning används för att analysera och 

fördjupa förståelsen av materialet. Uppsatsens avslutande kapitel sex består av en sammanfattning 

av studien där de två frågeställningarna besvaras. Studiens resultat analyseras sedan i relation till 

tidigare forskning samt studiens teori och metod. Avslutningsvis diskuteras hur resultaten från 

denna studie kan inverka på det sociala arbetet som praktik och forskning. 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

I följande kapitel redogörs för relevant forskning kring ämnet sociala företag som består av både 

vetenskapliga artiklar, rapporter och en avhandling. Forskningsöversikten är indelad i tre huvud-

områden som alla på olika sätt anknyter till studiens forskningsfrågor. Under rubriken Sociala företag 

- ett flerdimensionellt fält formuleras hur ASF kan betraktas i en samhällelig och socialpolitisk kontext 

och under rubriken Empowerment och arbete i de sociala företagens kontext redogörs för forskning kring 

det processinriktade arbetet inom sociala företag. Under rubriken Utvärdering av sociala företag sam-

manställs hur utvärdering tidigare har beforskats både inom offentlig sektor generellt och inom det 

sociala arbetet. 

Sökprocess 
För att finna relevant tidigare forskning som anknyter till studiens forskningsfråga använde jag 

inledningsvis i början av mars 2020 Uppsala universitetsbiblioteks universalsökfunktion. Där an-

vände jag sökord som “socialt företag” och “arbetsintegrerande sociala företag”. Utifrån bedöm-

ningen att jag inte fick tillräckligt med underlag från sökningen på svenska använde jag mig av 

engelska sökord som “social entrepreneurship”, “supported social enterprises” och “social inno-

vation” med avgränsning för peer-reviewed artiklar. På så vis hittades flera relevanta studier, också 

med hjälp av kedjesökning. Jag fick även upp studier som behandlade träffar om entreprenörskap 

inom sociala företag vilket inte bedömdes vara relevant för denna studie.  

Utifrån Levander (2011) fick jag kunskap om tidigare studier. På Tillväxtverkets särskilda webbsida 

för information om sociala företag (Sofisam, u.åB) finns en kunskapsbank där rapporter, artiklar 

och uppsatser som handlar om sociala företag finns samlade. I sökmotorn använde jag sökorden 

“empowerment” och “effekt”. 

För att få en bredare sökning använde jag i slutet av mars 2020 sökmotorn Google Scholar och 

anslöt den till Uppsala universitetsbibliotek. Även här användes sökordet “supported social enter-

prises” och “work integrated social enterprise”. Utifrån relevanta träffar sökte jag mig vidare med 

kedjesökning. För att bedöma kvalitén på dessa studier sökte jag på respektive tidskrifts namn och 

fick på så vis reda på om den tillämpade peer-review eller inte. Eftersom det genererade ett stort 

antal träffar kunde de studier som inte hade denna kvalitetsstämpel väljas bort.  

I april 2020 gjorde jag ytterligare en sökning på Uppsala universitetsbiblioteks universalsökfunktion 

med sökorden “workfare” och “reciprocitetsprincipen” med avgränsning för peer-review. Här fick 

jag flera träffar på tidigare studier inom olika vetenskapliga discipliner, alla med koppling till väl-

färdsforskning. 

Sociala företag – ett flerdimensionellt fält 
För att förstå syftet med ASF och hur det påverkar utvärdering behöver existerande forskning om 

sociala företag beskrivas och sättas in i ett sammanhang. Forskningen om sociala företag är hetero-

gen och bedrivs inom och över flera olika vetenskapliga discipliner. Därför är det svårt att helt 

rama in forskningsfältet och på ett säkert sätt beskriva dess omfattning eller signifikans. För att få 

ett övergripande perspektiv har jag valt ut sådan forskning som är relevant för att förstå området 



Li Weecks 

9 (50) 

sociala företag på ett övergripande plan och vidare i en kontext för socialt arbete. Därför handlar 

många av de studier som beskrivs om sociala företag generellt och inte enbart om ASF.  

Levander (2011) undersöker med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt i sin avhandling olika 

diskurser och narrativ som omgärdar sociala företag i Sverige. Hon skriver att fenomenet sociala 

företag under 00-talet vunnit mer mark och i flera sammanhang framställs som en innovativ lösning 

på sociala problem som arbetslöshet och ”utanförskap”. Frågor som besvaras i avhandlingen är 

bland annat hur verksamheterna legitimeras, vilka konsekvenser detta får för bilden av möjliga 

lösningar på de sociala problem som verksamheten ska åtgärda och hur uppkomsten av sociala 

företag kan kopplas till förändringar i socialpolitisk policy (Levander, 2011, s. 34f).  

Avhandlingen identifierar två diskurser vilka utgör två olika sätt att tala om vad sociala företag är 

och vilken funktion de har i det svenska samhället (Levander, 2011, s. 248f.) Inom självstyrnings-

diskursen betraktas sociala företag som en möjlighet för hjälp till självhjälp för exkluderade grupper 

medan det inom utanförskapsdiskursen är ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg för att främja integrat-

ion på den ordinarie arbetsmarknaden (Levander, 2011, s. 127f). Levander menar att de sociala 

företagen har legitimitet både som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och som en rehabiliterande 

insats. Levander kallar detta för en ”både-och-logik” där socialt företagande anses kunna skapa 

både nya jobb och empowermentfokuserade behandlingsformer (Levander, 2011, s. 133).  

Levander skriver vidare att diskurserna skapar två möjliga institutionella identiteter för de individer 

som deltar i de sociala företagen. Inom självstyrningsdiskursen tilldelas de en aktiv roll som dri-

vande och deltagande subjekt i verksamheten. I utanförskapsdiskursen är det själva företagsformen 

som hamnar i fokus. Individerna är bärare av sociala problem som ska åtgärdas (Levander, 2011, 

s. 248). Samtidigt som Levander uppmärksammar diskurserna som två parallella sätt att betrakta 

sociala företag menar hon att det har skett en policyförändring där utanförskapsdiskursen fått fö-

reträde som förklaringsmodell. Detta kopplar hon till en större politisk förändring där sociala pro-

blem betraktas som individuell snarare än strukturell problematik (Levander, 2011, s. 249). Dis-

kussionen om de två diskurserna är av stor relevans för hur målsättningarna med sociala företag 

ska förstås och lägger en del av grunden till denna uppsats teoretiska utgångspunkter. 

Mair och Marti (2006) använder en bred definition av socialt företagande där de ser på det som en 

process som sammanför nydanande perspektiv med tillgängliga resurser (till exempel humankapital 

och ekonomiskt kapital) för att verka för social förändring eller möta sociala behov. Att skapa 

socialt värde, vilket de menar är det sociala företagets huvudsakliga syfte, sker genom en process 

som kombinerar olika resurser på nya sätt (Mair & Marti, 2006, s. 36f). De menar att socialt entre-

prenörskap måste förstås i ett bredare perspektiv än enbart det ekonomiska. Till exempel skriver 

författarna att social kontext och lokala förutsättningar är grundläggande för att förstå fenomenet. 

Socialt företagande kan studeras utifrån strukturalistiska perspektiv, teorier om socialt kapital och 

sociala rörelser samt institutionell teori. Det kan bland annat göras kvalitativt med fall- eller narra-

tiva studier och diskursanalyser (Mair & Marti, 2006, s. 41). Det är med denna utgångspunkt som 

denna uppsats designats, vilket beskrivs närmare i senare avsnitt. 
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Chan, Ryan och Quarter (2016) undersöker supported social enterprises, vilket är den kanadensiska 

motsvarigheten till ASF1, som ett fenomen som befinner sig i skärningspunkten mellan välfärds-

politik och arbetsmarknadspolitik, samt om och på vilket sätt deltagare i verksamheten upplever 

förändringar i livskvalitet vad gäller sociala eller ekonomiska faktorer (Chan, Ryan & Quarter, 2016, 

s. 261ff). Studiens huvudsakliga resultat är att deltagarna har en positiv upplevelse av att delta i 

ASF. De uppger ökat socialt kapital, ökad självkänsla, bättre relationer och lättare tillgång till 

externa samhällstjänster. Deltagarna uppger ingen förändring vad gäller det ekonomiska området. 

Studien kan inte förklara vad i verksamheten som är avgörande för de positiva förändringarna, 

något som forskarna menar är en viktig fråga att studera (Chan, Ryan & Quarter, 2016, s. 272f).  

Ho och Chan (2010, s. 33f) undersöker sociala effekter av Work Integration Social Enterprise 

(WISE) i Hong Kong. WISE är en typ av socialt företag som arbetar med personer som står utanför 

den ordinarie arbetsmarknaden, vanligen genom att erbjuda arbetsträning eller annan sysselsättning 

inom företagets produktion. ASF är den svenska motsvarigheten till WISE.2 Studien kommer fram 

till att WISE förser utsatta grupper med möjligheter till sysselsättning och arbetsträning samt att 

deltagarna, förutom ökad inkomst, också får ett större socialt nätverk och förbättrat psykosocialt 

mående. Författarna menar att WISE genom detta bidrar till fattigdomsbekämpning och byggande 

av socialt kapital för målgruppen (Ho & Chan, 2010, s. 42). 

Utifrån de två studierna som nämns ovan kan konstateras att resultaten avseende deltagarnas eko-

nomiska situation inte är entydigt positiva eller negativa. Annat är det avseende deltagarnas sociala 

situation, som entydigt verkar påverkas i positiv riktning. Detta knyter an till den 

problemformulering som lyftes fram i uppsatsens inledning. Trots att ASF enligt Levander (2011) 

framförallt beskrivs som ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg för att skapa integration på 

arbetsmarknaden så finns det inte tydliga skäl att tro att ASF uppnår detta. 

Empowerment och arbete i de sociala företagens kontext 
Under denna rubrik presenteras svensk och internationell forskning som på olika sätt berör be-

greppet empowerment i de sociala företagens kontext. Också arbetets eller aktivitetens olika funkt-

ioner inom de sociala företagen presenteras i en studie. Empowerment är ett begrepp som är vanligt 

förekommande i forskningen om sociala företag och är tätt sammanlänkat med denna studies teori 

och ett av dess centrala begrepp: hjälp till självhjälp.3  

Hedin, Herlitz och Kuosmanen (2006) fick i uppdrag av kriminalvården att utvärdera det svenska 

EU-projektet Vägen ut. Vägen ut-projektet utgick från problemet att intagna inom den svenska 

kriminalvården återfaller i brott, när deras fängelsestraff är avtjänat. Som ett sätt att försöka åtgärda 

det startade kriminalvården ett projekt med sociala kooperativ (en verksamhetsform som har 

mycket gemensamt med ASF) där tanken var att kooperativen skulle erbjuda arbetsträning och en 

 
1 Min tolkning baserad på hur Chan, Ryan och Quarter (2016, s. 262f) beskriver supported social enterprises. 
2 Min tolkning baserad på hur Ho och Chan (2010, s. 33f) och Chan, Ryan och Quarter (2016, s. 262f) beskriver WISE 
3 Självhjälpsbegreppet används i denna studie synonymt med empowerment så som det definieras av Hedin, Herlitz 

och Kuosmanen (2006, s. 25f), se nedan.  
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möjlighet till gemenskap för deltagarna. Kooperativen drevs av personer som avtjänat fängelse-

straff och befunnit sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden under en längre tid (Hedin, Herlitz 

& Kuosmanen, 2006, s. 7, 18).  

I sin utvärdering utgår författarna från begrepp som empowerment och företrädarskap och under-

söker hur Vägen ut-projektet hanterar dessa begrepp i det praktiska arbetet (Hedin, Herlitz & 

Kuosmanen, 2006, s. 28). De beskriver empowerment som ett processinriktat begrepp där fokus 

ligger på individens eget ansvar och aktivitet vilket ska generera ökad kontroll för den enskilde. 

Detta har relevans för det teoretiska ramverk som denna uppsats bygger på. De menar att empo-

werment utgör en demokratiserande process som möjliggör samhällsdelaktighet (Hedin, Herlitz & 

Kuosmanen, 2006, s. 25f).   

En av frågeställningarna som forskningsprojektet sökte svar på var hur deltagande i sociala arbets-

kooperativ inverkar på individens samhällsintegration (Hedin, Herlitz & Kuosmanen, 2006, s. 166-

170). Författarna menar att arbete i de sociala kooperativen utvecklar individens olika förmågor 

och resurser. Exempel som framförs på detta är att deltagarna har kunnat ta på sig ökat ansvar som 

studier eller annan kompetensutveckling och i verksamheterna skapat en gemenskap med varandra. 

De menar att Vägen ut-projektet genom praktiskt arbete har möjliggjort en fruktbar process för 

deltagarna, både för individ och grupp (Hedin, Herlitz & Kuosmanen, 2006, s. 150f). I likhet med 

vad som tidigare konstaterats fanns således de positiva resultaten av detta sociala företag inom det 

sociala området för individen.  

Också Dai, Lau och Lee (2017, s. 2614) undersöker sociala företags samhällsintegrerande effekter. 

De studerar betydelsen av sysselsättning och social utsatthet inom en särskild WISE, Pro-Love, 

som arbetar med marginaliserade kvinnor i Hong Kong. Studien kommer fram till att arbetsmark-

nadsinsatser som WISE, vilka syftar till delaktighet i arbetslivet, inte automatiskt resulterar i delak-

tighet inom andra samhällsområden. Författarna menar att olika insatser som långsiktig planering, 

samverkan mellan myndigheter och civila aktörer samt socialt företrädarskap är nödvändiga för att 

uppnå social integrering av utsatta grupper.  

Haugh och Talwar (2016) genomför en kvalitativ intervju- och dokumentstudie av kvinnors delta-

gande i ett socialt företag i norra Indien (Haugh & Talwar, 2016, s. 647f). Författarna undersöker 

förhållandet mellan socialt företagande, empowerment och social förändring (Haugh & Talwar, 

2016, s. 643). De kommer fram till att deltagande i det sociala företagandet möjliggör empowerment 

av kvinnor i fyra olika delar. Deltagandet ger kvinnorna ekonomiska möjligheter vilket i sin tur 

genererar ökad självständighet, ett större socialt nätverk och möjlighet att verka för sina intressen 

på ett bredare plan (Haugh & Talwar, 2016, s. 654f).  

Sammanfattningsvis används begreppet empowerment i flera studier om sociala företag, där det 

används för att beskriva ökad delaktighet och självständighet för deltagare eller målgruppen. Ett 

annat sätt att beskriva denna process är med begreppet hjälp till självhjälp (Junestav, 2004, s. 23). 

Som framkommer ovan spretar resultaten kring om och hur ASF uppnår empowerment av delta-

gare. För att få reda på om så är fallet för den enskilda verksamheten kan utvärdering vara en väg.  
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Utvärdering av sociala företag 
Nedan presenteras en svensk och fyra internationella studier inom området måluppfyllelse och 

utvärdering. Genom förståelse för utvärdering läggs grunden för att kunna besvara studiens andra 

frågeställning. 

Vedung (2002, s. 118f) gör i sin artikel en sammanfattning och beskrivning av olika utvärderings-

modeller som bland annat används inom offentlig sektor. Han skriver att en bra utvärdering ska ge 

svar på om resultatet av den undersökta insatsen är vad som förväntats och om resultatet kan 

kopplas till insatsen. Han beskriver måluppfyllelsemodellen, där utvärdering enligt denna modell försö-

ker besvara frågan om resultaten motsvarar de beslutade målen (målöverensstämmelse) och om 

resultaten beror på insatsen (effektmätning). Arbetsprocessen för denna typ av utvärdering innebär 

att först klargöra de specifika målen, sedan undersöka ifall dessa har nåtts i verksamheten och vad 

det är i verksamheten som har bidragit till utfallet. Med hjälp av måluppfyllelsemodellen utvärderas 

oftast politiskt beslutade målsättningar, som eftersom de är beslutade genom demokratiska proces-

ser, får en högre status än andra målsättningar formulerade genom andra processer inom samma 

område.  

Bieffektsutvärdering är tätt kopplat till måluppfyllelsemodellen, men undersöker förutom de uppsatta 

målen också eventuella oförutsedda effekter av verksamheten. På så vis kan sidoeffekter, som inte 

är redan formulerade i målsättningarna, upptäckas (Vedung, 2002, s. 124). Vedung skriver att “fö-

rekomsten av oavsiktliga bieffekter i avsiktligt handlande utgör för övrigt det kanske starkaste skälet 

för att överhuvudtaget göra utvärderingar” (Vedung, 2002, s. 123). 

Den brukarorienterade utvärderingsmodellen handlar om att utvärdera hur klienterna upplever mötet med 

verksamheten. Vedung skriver att “brukarmodeller använder antingen adressatens förväntningar 

(önskemål) eller deras behov som normativt bedömningskriterium” (Vedung, 2002, s. 128). Intres-

sentmodellen tar förutom brukarperspektivet också in andra berörda (i första hand de viktigaste par-

terna) och utvärderar hur de upplever verksamheten (Vedung, 2002, s. 130f). Vedung (2002, s. 141) 

menar att en enskild utvärderingsmodell bara kan ge svar utifrån ett perspektiv, vilket innebär att 

utvärderingar behöver göras från flera perspektiv för att kunna ge en helhetsbild av effekterna. 

Dessa lärdomar är centrala för att avgöra hur målsättningar påverkar utvärdering av verksamhet.  

Bagnoli och Megali (2011) föreslår i sin artikel att sociala företag ska utvärdera sin verksamhet 

utifrån tre perspektiv: finansiella resultat, social effektivitet och institutionell legitimitet. Dessa tre 

perspektiv kan sedan vägas samman till en övergripande utvärdering av verksamheten (Bagnoli & 

Megali, 2011, s. 160). Den sociala effektiviteten knyter till målformuleringarna med ASF och är av 

denna anledning mest relevant för denna uppsats. Författarna beskriver social effektivitet som för-

mågan att implementera strategier och uppnå verksamhetens mål samtidigt som resurser används 

på ett socialt hållbart och ansvarsfullt sätt. Detta är kvalitativa kriterier som inte är helt enkla att 

mäta, till skillnad från ekonomisk effektivitet. Den kvalitativa utvärderingen behöver anpassas ut-

efter hur det sociala företaget är organiserat, vilka resurser som används och vad målet med verk-

samheten är (Bagnoli & Megali, 2011, s. 156f).  

Författarna framför att verksamheten kan utvärderas vid flera olika moment. Dessa kan vara an-

tingen interna inom företaget eller externa gentemot omgivningen och behöver utvärderas i relation 
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till verksamhetens stadgade mål. Det kan handla om att utvärdera hur deltagare i det sociala före-

taget upplever det eller hur uppdragsgivare upplever det som levereras. Författarna skriver att det 

också är extra intressant att utvärdera sekundära effekterna av det sociala företaget, det vill säga 

dess inverkan i ett samhällsperspektiv (Bagnoli & Megali, 2011, s. 156-158). Bagnoli och Megalis 

(2011) beskrivning av möjliga perspektiv på utvärdering av sociala effekter av det sociala företaget 

har stora likheter med Vedungs (2002) teoretisering. De beskriver med andra ord både måluppfyl-

lelsemodellen, bieffektsmodellen, brukarmodellen och intressentmodellen. På så vis beskriver dessa 

båda studier på ett liknande sätt hur utvärdering av sociala effekter kan se ut.  

Mair och Marti (2006) lyfter särskilt frågan om framgång eller misslyckande inom de sociala före-

tagen utifrån teorier om sociala rörelser. Att utvärdera en rörelse eller socialt företag med polära 

kriterier (framgång eller misslyckande) menar Mair och Marti vore att bortse från att 

verksamheterna verkar inom ett fält där målet med verksamheten är omtvistat. Verksamhetens 

målsättningar ifrågasätts ständigt av både deltagare och utomstående vilket gör att målet med verk-

samheten kan omformuleras under arbetets gång. Författarna menar att detta innebär att utveckl-

ingen måste mätas i grader och alltid förstås utifrån den kontext som det sociala företaget verkar 

(Mair & Marti, 2006, s. 40f).  

Utmaningarna till trots har det, som tidigare framgått, genomförts studier som utvärderar effek-

terna av sociala företag. Fioritti, D’Alema, Barone och Bruschetta (2014) skriver om hur det i Italien 

finns en lag (lag 68/1982) för att personer med psykiska funktionsvariationer ska ha rätt till anställ-

ning. Dessa anställningar kan ske inom offentliga verksamheter, inom icke-vinstdrivande organi-

sationer eller på sociala företag, vilka alla mer eller mindre är statligt finansierade. Författarna 

kommer genom kvantitativ analys fram till att anställningar genom denna lag sällan resulterar i 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Brukarna själva upplever insatsen som begränsande då 

många vill få “riktiga jobb” (Fioritti, D’Alema, Barone & Bruschetta, 2014, s. 498ff). 

Reflektioner över kunskapsläget 
Forskningen om sociala företag är heterogen. Området behandlas inom flera olika discipliner, vilket 

överensstämmer med Mair och Martis (2006) beskrivning om hur sociala företag kan studeras från 

olika perspektiv. 

Levander (2011) argumenterar för att sociala företag betraktas både som en rehabiliterande åtgärd 

och en arbetsmarknadsåtgärd vilket visar sig i två parallella diskurser: självstyrningsdiskursen och 

utanförskapsdiskursen. Den senare är mer påtaglig i dagens politiska inriktning vilket innebär att 

individen ses som bärare av sociala problem istället för att sociala problem betraktas som strukturell 

problematik. Levanders resultat gäller sociala företag i allmänhet, men det kan tänkas att detta får 

konsekvenser för hur ASF formulerar sina mål och hur deltagande sker. Levanders avhandling 

tillför väsentlig förståelse av fältet kring sociala företag. Den fyller en viktig funktion för att teore-

tiskt rama in forskningsfältet och bidra med teoretiska utgångspunkter för uppsatsen. 

Vad gäller utvärdering av sociala företag konstaterar Chan, Ryan och Quarter (2016) att deltagande 

är positivt på samtliga livsområden förutom det ekonomiska. Hugh och Talwar (2016) menar i sin 

studie att socialt företagande kan bidra till empowerment av kvinnor.  Den aspekt som framförallt 

påverkar empowermentprocessen är att kvinnorna får ekonomiska resurser genom deltagande, vil-
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ket i sin tur genererar större frihet och ökade möjligheter. Studiens implikationer, att det är kon-

trollen över de ekonomiska tillgångarna som möjliggör social förändring, är intressant i en svensk 

kontext utifrån Hedin, Herlitz och Kuosmanens (2006) rapport. De menar att det är sammanhanget 

inom de sociala företagen och den ökade självkänslan av deltagandet som åstadkommer en empo-

wermentprocess hos individen och gruppen. Detta synsätt kan kompletteras utifrån den aspekt 

som Fioritti, D’Alema, Barone och Bruschetta (2014) lyfter. De menar i sin studie att offentligt 

finansierade placeringar inom bland annat sociala företag i Italien som är tänkta att hjälpa personer 

utanför arbetsmarknaden till jobb, istället resulterar i en upplevd utestängning från den reguljära 

arbetsmarknaden. Sammantaget kan konstateras att även om positiva ekonomiska resultat kan 

förekomma, är forskningen betydligt mer tydlig när det gäller social utveckling för deltagarna. Det 

är med denna kunskap som grund som denna uppsats tar avstamp. 

Vedungs (2002) teoretisering kring olika utvärderingsmodeller för offentlig verksamhet får bety-

delse för ASF då de bistår myndigheter med tjänster inom ramen för arbetsmarknadspolitiska pro-

gram. Som framkommer i artikeln kan utvärdering ske på flera olika sätt och baseras på vilka värden 

som framkommer som relevanta. För ASF betyder detta att de sociala aspekterna av verksamheten 

kan utvärderas utifrån flera perspektiv som till exempel måluppfyllelsemodellen eller den brukar-

orienterade modellen. Bagnoli och Megali (2011) skriver att sociala företag kan utvärdera sin verk-

samhet vad gäller social effektivitet utifrån flera perspektiv och vid flera tillfällen över tid. Som 

påpekats ovan så är deras förslag i stor utsträckning desamma som Vedungs (2002) utvärderings-

modeller för utvärdering av sociala effekter. 

Bagnoli och Megalis resultat kan sammanföras med det av Mair och Marti, som menar att verk-

samheten inom sociala företag kan betraktas som en process. Besvarandet av uppsatsens andra 

frågeställning måste således ske med förkunskapen om att utvärdering av sociala företag inte låter 

sig göras med binära variabler. Av den anledningen bör inte de polära termerna framgång eller 

misslyckande användas. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

I följande kapitel framkommer att studien använder sig av socialkonstruktionismen som ett kritiskt 

perspektiv och att det teoretiska ramverket utgörs av tre perspektiv på arbetslinjen. Till att börja 

med följer en redogörelse av hur studien förhåller sig till socialkonstruktionismen, följt av en be-

skrivning av arbetslinjen i en svensk kontext. Därefter framkommer studiens analytiska verktyg, de 

tre perspektiven på arbetslinjen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens teoretiska 

perspektiv. 

Socialkonstruktionism som utgångspunkt 
Burr (2015, s. 2-5) skriver att det inte finns en enhetlig definition av vad socialkonstruktionism4 är, 

men att alla socialkonstruktionistiska teorier bland annat måste utgå ifrån “en kritisk hållning till 

förgivettagen kunskap” (Burr, 2015, s. 2, min översättning) vilket innebär att ifrågasätta det som 

hålls för sant. Vad som anses vara sant och hur världen kategoriseras är alltid konstruerat utifrån 

betraktaren. Detta är överensstämmande med Alvesson och Sköldberg (2017), som skriver om 

Barlebo Wennbergs “fyra grader av socialkonstruktionism” (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 55). 

De menar att socialkonstruktionismen enligt Wennberg bland annat kan betraktas utifrån ett kri-

tiskt perspektiv, som syftar till att ifrågasätta det socialt försanthållna och visa hur detta är socialt 

konstruerat. 

I likhet med Burr samt Alvesson och Sköldberg skriver Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 

11) att det utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet inte anses finnas någon objektiv 

sanning. Vad som är verkligt eller sant beror på hur verkligheten betraktas och är därigenom ett 

resultat av de olika kategoriseringar som vi gör och lever i. Detta är kopplat till uppfattningen om 

att “vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer” (Winther Jørgensen 

& Phillips. 2000, s. 12). Det är genom interaktion med andra människor som gemensamma och 

individuella värden produceras vilket också resulterar i en konstruktion om vilka handlingar som 

är möjliga. Sociala handlingar är situerade i den rådande kontexten, samtidigt som sociala värden 

ständigt återskapas och reproduceras i densamma (Winther Jørgensen & Phillips. 2000, s. 11f).  

Denna uppsats ämnar inte gräva djupare i huruvida allting egentligen är en social konstruktion, 

utan kommer använda sig av socialkonstruktionismen som ett kritiskt förhållningssätt. Detta inne-

bär att analysen av materialet i studien görs utifrån teoretiska perspektiv som presenteras nedan 

och som bygger på socialkonstruktionismens kritiska förhållningssätt. Uppsatsen frågeställningar 

kommer således analyseras med utgångspunkten att uppfattningen om vad som är sant är situerad 

och bunden till sociala processer som ramar in vad som är möjligt att tänka och göra. Med social-

konstruktionismen som utgångspunkt finns i praktiken flera forskningsmetodologiska angrepps-

sätt. Ett av dessa är den kvalitativa innehållsanalysen, som används för denna studie och utvecklas 

vidare i metodavsnittet. 

 
4 Teorin har två namn, socialkonstruktionism och socialkonstruktivism. Alvesson och Sköldberg (2017, s. 39) skriver 

att den senare benämningen också används inom andra vetenskapliga discipliner än sociologin, varför det kan vara 
lämpligt att använda socialkonstruktionism istället. För en konsekvent begreppsapparat kommer socialkonstruktionism 
användas genomgående i denna text.  
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Arbetslinjen 
I denna studie används tre olika teoretiska perspektiv kring arbetslinjen. Dessa perspektiv benämns 

i denna uppsats som disciplinerings-, självhjälps- och rättighetsperspektivet. De tre perspektiven är hämtade 

från Lindqvists teoretisering kring lönearbetets förhållande till välfärdspolitiken och Junestavs 

vidareutveckling av dessa i relation till arbetslinjen i ett historiskt perspektiv (Junestav, 2004, s. 21; 

Lindqvist, 2000, s. 28f). För att få en bättre förståelse för teorin följer här en övergripande be-

skrivning av arbetslinjen som teoretiskt begrepp följt av en närmare förklaring av de tre begreppen 

såsom de används i denna uppsats.   

Ett vanligt sätt att beskriva arbetslinjen är med idén att alla ska göra rätt för sig, vilket i stora drag 

innebär att arbetsmarknads- och socialpolitiken utformas efter principer om krav på sysselsättning 

för att erhålla ekonomiskt stöd istället för passivt mottagande av bistånd (Junestav, 2004, s. 19; 

Paulsen, 2017, s. 86; Socialförsäkringsutredningen, 2005, s. 9f). Detta innebär som Paulsen (2017) 

skriver att arbetslinjen är en motpol till “idén om villkorslös inkomst” (eller medborgarlön) och 

grunden för de statliga interventionerna som syftar till att “skapa arbete” (Paulsen, 2017, s. 86). 

Begreppet kan förstås som ett politiskt koncept för policyskapande och inte enbart som en konse-

kvens av den förda arbetsmarknads- och socialpolitiken (Junestav, 2004, s. 19f).  

Paulsen (2017, s. 86) menar att arbetslinjen som begrepp är något av en politisk klyscha, ett begrepp 

som kan innebära allt mellan att verka mot fattigdom bland arbetslösa till att kräva att alla lönear-

betar, oavsett vilka konsekvenser det får för individen och arbetsmarknaden. Således finns det inom 

begreppet arbetslinjen politiska och ideologiska riktningar med olika normativa beskrivningar av 

förhållandet mellan den enskildes rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten (Junestav, 

2004, s. 19ff).  

Junestav (2004, s. 15) undersöker i sin avhandling hur arbetslinjen under 1900-talet i Sverige har 

skiftat betydelse och uttryck. Vart och ett av de tre perspektiven på arbetslinjen har varit mer fram-

trädande under var sin tidsepok (Junestav, 2004, s. 26). I grova drag var disciplineringsperspektivet 

härskande fram tills 1930-talet, följt av självhjälpsperspektivet fram till 1960-talet då rättighetsper-

spektivet blev rådande (Junestav, 2004, s. 248f). I samband med den ekonomiska krisen på 1990-

talet blev återigen disciplineringsperspektivet mer påtagligt, till exempel genom att lagändringar 

som införde kravet på aktivt jobbsökande för personer som erhåller försörjningsstöd (Junestav, 

2004, s. 229f). 

De tre perspektiven som denna studie använder sig av ska inte ses som exkluderande mot varandra, 

utan det kan finnas inslag av samtliga tre perspektiv i större eller mindre skala (Junestav, 2004, s. 

24, 26). De olika politiska synsätten och implementeringarna av arbetslinjen får direkta konse-

kvenser i det sociala arbetet på flera nivåer (Davidsson, 2016, s. 70f; Lindqvist, 2000, s. 30f) varför 

de kan anses vara relevanta att applicera även på ASF. 

Disciplineringsperspektivet 
Junestav (2004, s. 21) beskriver kontroll- och disciplineringsperspektivet som ett perspektiv som starkt 

betonar individens eget försörjningsansvar och skyldigheter gentemot samhället. Perspektivet vilar 

på det etiska och moraliska ställningstagandet att staten inte ska ge ut pengar utan att kräva mot-

prestation från individen. I ett historiskt perspektiv har detta använts för att motivera sociala insat-

ser som till exempel nödarbete, där individen erhåller ersättning för dagsverke. Denna typ av insats 
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hade både ett kontrollerande och normativt syfte, där individen ska påvisa arbetsvilja för att vara 

“en värdig fattig” samtidigt som systemet upprätthåller viljan till arbete som normen (Junestav, 

2004, s. 21; Lindqvist, 2000, s. 41).  

I en modern kontext kan disciplineringsperspektivet inom arbetslinjen anses vara ett uttryck för 

workfare. Inom workfare är regeln att allt ekonomiskt stöd som utgår till individen kräver motpre-

station i form av arbete eller någon form av aktivering (Junestav, 2004, s. 22; Kildal, 2001, s. 9). En 

insats eller ett program – liksom välfärdspolitiken i stort – kan vara utformat i enlighet med 

workfare-principer. Den stat vars välfärdssystem är utformat i enlighet med workfare-principer kan 

benämnas som en workfare-stat (Jordan, 2018, s. 583; Knotz, 2018, s. 91). Att sysselsättningen sker 

med en anställning och lön enligt avtal är i detta perspektiv av mindre vikt, eftersom aktivitet är 

överordnat andra värden (inklusive arbete) (Junestav, 2004, s. 22). Genom detta sätt att ordna väl-

färden betraktas sociala problem som ett uttryck för ett individuellt problem, där till exempel 

arbetslöshet är en konsekvens av individens tillkortakommanden. För att få tillgång till ekonomisk 

ersättning måste individen framställa sig själv som en anställningsbar ideal individ genom att upp-

visa motivation till arbete (Pennisi & Baker Collins, 2017, s. 1325f) i likhet med den historiska 

beskrivningen av “en värdig fattig” (Lindqvist, 2000, s 41).  

Lindqvist (2000, s. 37f) lyfter Foucaults disciplineringsbegrepp i relation till makt och kontroll inom 

välfärdspolitiken. Disciplineringsperspektivet är centralt i Foucaults maktteori, där makt enligt 

Foucault (2003, s. 178) ska förstås som ett relationellt begrepp vilket innebär att det skapas i sociala 

relationer och sammanhang. Foucault (2008, s. 226) menar att disciplinen är inriktad mot individen. 

Ifall individen inte förmår göra så som alla mer eller mindre utskrivna regler föreskriver kommer 

bestraffning att utmätas. Vid ett beteende som är önskvärt utgår en belöning (Foucault, 2003, s. 180). 

Systemet har en normaliserande funktion eftersom homogenitet premieras. Den avvikande individen 

blir bestraffad för att riktas in mot en normalitet (Foucault, 2003, s. 184f).  

Inom disciplinen är övervakandet av individen en avgörande komponent. Övervakningen utgör en 

kontrollfunktion med två syften. Dels är den ett redskap för att säkra ekonomisk effektivitet dels 

ett redskap för att upprätthålla den sociala ordningen (Foucault, 2003, s. 176f). Övervakningen ska 

inte ses som en maktfunktion som ägs av någon enskild utan som en relationell funktion som 

utgörs av “övervakade övervakare” (Foucault, 2003, s. 178). Denna övervakning internaliseras 

också av individen gentemot sig själv, den ägnar sig åt självdisciplinering. Medvetenheten om att andra 

ständigt kan observera vad och hur individen beter sig gör att individen själv (även i frånvaro av 

andra) beter sig i enlighet med vad som anses normalt (Foucault, 2003, s. 202).  

I korthet innebär disciplineringsperspektivet att individens eget försörjningsansvar och skyldigheter 

gentemot staten betonas. Det är inte vad individen gör som är det centrala, utan att individen är 

aktiverad. I detta perspektiv är det sysselsättningen (vare sig det är arbete eller annan sysselsättning) 

som är det viktiga för att individen ska erhålla bidrag. Övervakningen av individen spelar också en 

central roll och målet kan, såsom Foucault beskriver, anses vara homogenitet. Målet är självdisci-

plinering. 

Självhjälpsperspektivet 
Såsom konstaterades i uppsatsens kapitel om tidigare forskning är begreppet empowerment vanligt 

förekommande i litteraturen om sociala företag. Vad empowermentbegreppet faktiskt innebär är 
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omstritt, men kan utifrån hur begreppet förstås i denna uppsats5 betraktas som en synonym till det 

angränsande begreppet hjälp till självhjälp. Inom självhjälpsperspektivet är arbetslinjens syfte att 

fostra individen till att bli en god medborgare som är förmögen att sörja för sig själv.  Hjälp till 

självhjälp är den överordnade principen enligt vilken de sociala- och arbetsmarknadspolitiska in-

satserna utformas. För individen ska alltid eget arbete och lön vara bättre än att erhålla ekonomiskt 

stöd (Junestav, 2004, s. 23f).  

Historiskt var självhjälpsperspektivet starkt närvarande inom filantropiska rörelser och i den statliga 

fattigvården runt 1900-talets början. Tanken var att genom utbildning kunde fattiga sörja för sitt 

eget uppehälle, istället för att få enstaka kontanta bidrag (Junestav, 2004, s. 23f). Junestav (2004, s. 

24) skriver att den arbetslöshetsförsäkring som infördes i Sverige 1934 i flera delar byggde på själv-

hjälpsprincipen, då syftet med försäkringen var att öka den arbetande klassens ansvar för sin egen 

försörjning och motverka att de som hade arbete blev föremål för fattigvårdens insatser.  

Särskiljande för detta perspektiv är alltså fokuset på att hjälpa individen att utveckla en förmåga att 

ta eget ansvar för sin försörjning. Självhjälpsperspektivet är uttryck för reciprocitetsprincipen enligt 

vilken det finns en förväntan om ömsesidigt handlande.  Reciprocitetsprincipen inom arbetslinjen 

kan förstås som uppfattningen om att då samhället hjälper individen till social och ekonomisk 

trygghet så kan samhället också kräva av individen att den återbördar detta till samhället genom 

motprestation i form av aktivt deltagande (Junestav, 2004, s. 23f). Genom sociala och arbetsmark-

nadspolitiska insatser kan individen stödjas i att utveckla förmågan att ta eget ansvar för sin för-

sörjning. Det finns i detta perspektiv en förväntan om ömsesidighet där staten kan ha en förväntan 

på individen och vice versa.  

Rättighetsperspektivet 
Rättighetsperspektivet inom arbetslinjen innebär att arbetet ses som en av de medborgerliga rättig-

heterna. Lindqvist (2000, s. 30) beskriver med bakgrund i TH Marshalls begrepp socialt medborgarskap 

rätten till arbete som en av flera sociala rättigheter. Arbetet som en social rättighet ska ge “garantier 

för ekonomisk och social trygghet, men också ett fullvärdigt medlemskap i samhället” (Lindqvist, 

2000, s. 30). Junestav skriver att arbetarrörelsen historiskt har hävdat rätten till arbete där staten 

har till uppgift att garantera alla som vill arbeta ett jobb. Arbete som en social rättighet syftar till att 

“ge alla medborgare ökade livschanser och villkor genom deltagande i lönearbete” (Junestav, 2004, 

s. 25). 

Arbetet syftar enligt detta perspektiv till självförsörjning, vilket ska ge en viss frihet från ekonomisk 

hög- eller lågkonjunktur. Detta kopplar Junestav (2004, s. 25f) och Lindqvist (2000, s. 31) till 

Esping-Andersens teoretisering kring den socialdemokratiska välfärdsregimen. Oberoendet från 

marknadskrafterna beskriver Esping-Andersen (1990;1989, s. 50f) med begreppet 

dekommodifiering av arbetskraften. Han beskriver i sin teoretisering av välfärdsregimer hur de 

institutionaliserade välfärdsstaterna (eller de socialdemokratiska välfärdssystemen) genom social- 

 
5 Payne (2015, s. 375) uppmärksammar att begreppet empowerment kan betyda två saker: antingen ett kritiskt 

perspektiv som syftar till social förändring på ett genomgripande sätt eller ett arbetssätt för att genom ökad kunskap 
och makt stärka individers eller gruppers livssituation inom ramen för det sociala systemet. I denna uppsats används 
den senare definitionen. Det framkommer också under Tidigare forskning, Empowerment och arbete i de sociala företagens 
kontext.  
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och arbetsmarknadspolitik införlivat sociala och ekonomiska skyddsnät finansierade av skatte-

medel. Skyddsnäten gör att individen får en ekonomisk och social trygghet vilken gör att det direkta 

beroendet av att sälja sin arbetskraft minskar samtidigt som detta binder individen till samhällets 

välfärdssystem. 

Esping-Andersen (1990;1989, s. 51f) menar att detta system förutsätter hög sysselsättningsnivå för 

att kunna finansiera de sociala skyddsnäten med skattemedel. På detta sätt blir det av yttersta vikt 

att alla som kan arbetar på den ordinarie arbetsmarknaden. Eftersom arbetet enligt rättighets-

perspektivet inom arbetslinjen gör individen delaktig i samhället uppstår frågan vad samhället ska 

göra med dem som inte befinner sig på arbetsmarknaden? Om arbetet är den sociala rättighet som 

införlivar individen i samhället så blir det problematiskt ifall alla inte får tillgång till arbete. Till 

exempel har personer med funktionsvariationer systematiskt exkluderats från arbetsmarknaden 

sedan det moderna samhällets intåg, vilket gör att det socialdemokratiska välfärdssystemet inte 

lyckats införliva visionen om arbete som en social rättighet till alla medborgare (Lindqvist, 2000, s. 

33).  

Särskiljande för detta perspektiv är synen på arbete som en social rättighet. Staten ska erbjuda alla 

som vill ett jobb, vilket ska resultera i social och ekonomisk trygghet för individen. I detta 

perspektiv är det avlönade arbetet som är en rättighet och som gör individen delaktig i samhället. 

Teorisammanfattning 
Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av disciplineringsperspektivet, självhjälpsperspektivet och 

rättighetsperspektivet. De tre begreppen inryms under paraplyet arbetslinjen, vilket mot bakgrund 

av uppsatsens grundläggande problemformulering kommer att tjäna som överordnat begrepp i dis-

kussionen. Begreppen är inte ömsesidigt uteslutande men de skiljer sig åt i flera avseenden. Synen 

på vad som är de överordnade målen är ett exempel på detta, vilket gör ramverket relevant för 

studiens frågeställningar. Av det skälet kan det förväntas möjliggöra en för studien relevant tolkning 

av materialet. 

I tabell 1 nedan är de viktigaste delarna av disciplinerings-, självhjälps- och rättighetsperspektivet 

införda under tre kategorier. Tabellen beskriver i stora övergripande drag på vilka sätt de olika 

perspektiven skiljer sig åt och är ett försök att bryta ner en komplex teori till ett format som är 

lättare att överblicka och tillämpa i analysen. Överordnat mål handlar om vad insatser i huvudsak 

syftar till att uppnå. Hur ska det uppnås? tar fasta på hur de målen framför allt ska uppnås och Vems 

ansvar? pekar ut vem som har huvudansvaret för att målen nås.  
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 Disciplinering Självhjälp Rättighet 

Överordnat mål Internalisering av 
krav (självdiscipli-
nering) 

Självförsörjning 
(genom att ut-
veckla förmåga att 
ta eget ansvar) 

Samhällsintegre-
ring (ekonomisk 
trygghet) 

Hur ska det upp-
nås? 

Aktivering Kombination av 
stöd och krav 

Arbete 

Vems ansvar? Individens Reciprocitet Statens 

Tabell 1: Teoretiskt ramverk 
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4. METOD OCH MATERIAL 

Det här kapitlet behandlar uppsatsens metodologiska utgångspunkter fördelat under fyra underru-

briker. Att uppsatsen använder sig av kvalitativ innehållsanalys som metod framgår under rubriken 

Forskningsansats och analysmetod. Under rubriken Material beskrivs vilken data som används i studien 

och hur datainsamlingen har gått till. Efter det följer forskningsetiska diskussioner under rubrikerna 

Validitet och reliabilitet samt Etiska överväganden. 

Forskningsansats och analysmetod 
Alvesson och Sköldberg (2017, s. 13) beskriver de traditionella vetenskapsteoretiska begreppen 

induktiv och deduktiv metod som alltför onyanserade för mycket av dagens forskning. Författarna 

menar att abduktion som vetenskapsteoretisk utgångspunkt istället är att föredra, särskilt vid forsk-

ning som drivs av teoretiska ramverk (såsom är fallet i denna uppsats). Ett abduktivt förhållnings-

sätt till forskningen innebär att vid tolkandet av ett fall utgå från ett teoretiskt ramverk som sedan 

används för att förstå fenomenet och utveckla den valda teorin kring det. Det abduktiva slutled-

ningsmodellen handlar om att sätta det observerade i ett sammanhang och att försöka förstå det 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 13; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 155). Abduktionen är alltså en 

förstående ansats, vilket kopplar till den här studiens forskningsmetodologiska utgångspunkt – kva-

litativ metod.  

Reflektion av empiriska data är grunden i den kvalitativa metoden. Det är genom att tolka och 

reflektera kring det som observeras som kunskap och förståelse nås och som denna kan utvecklas. 

Fynden inom den kvalitativa forskningen är därmed mer eller mindre subjektiva tolkningsresultat 

av det observerade (Alvesson & Sköldberg, 2017, 20). Detta kan återkopplas till denna studies te-

oretiska utgångspunkt, socialkonstruktionismen, enligt vilken verkligheten inte kan förstås utanför 

den subjektiva tolkningsramen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11f). Denna teoretiska ut-

gångspunkt lämpar sig väl som grund för en studie som ska beskriva och förstå målformuleringar. 

Kvalitativ forskning kan bedrivas utifrån flera olika metoder. Grundad teori, argumentationsanalys 

och fenomenologi är bara några av de tillgängliga metoder som kan användas. Kvalitativ innehålls-

analys är en av dessa (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1278) och den metod som används i denna upp-

sats för att analysera studiens empiriska material. Innehållsanalys som metod kan vara kvantitativ 

eller kvalitativ. Boréus och Bergström (2012) skriver att innehållsanalys kan användas som benäm-

ning på “varje analys som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll” (Boréus & 

Bergström, 2012, s. 50). Med den kvantitativa innehållsanalysen kan data analyseras utifrån frågor 

som på olika sätt handlar om mängd. Genom att till exempel räkna hur ofta ett uttryck eller begrepp 

förekommer i vissa data kan kvantitativa slutsatser dras utifrån ett kvalitativt medium som text. I 

den kvalitativa innehållsanalysen analyseras text istället systematiskt genom en kodningsprocess 

som identifierar mönster eller teman i texten (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1278). Den kvalitativa 

innehållsanalysen gör det således möjligt att tolka källmaterial för att besvara uppsatsens första 

frågeställning samt lägger grunden för att besvara den andra. En kvantitativ ansats hade svårligen 

kunna leverera samma grad av förståelse utifrån teorin. 

Hsieh och Shannon (2005, s. 1277f) skriver att det finns flera olika typer av kvalitativ 

innehållsanalys, något som ofta glöms bort i den vanliga diskussionen där innehållsanalysen delas 
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upp i enbart antingen kvantitativ eller kvalitativ. Författarna menar att detta kan göra att olika typer 

av kvalitativ innehållsanalys riskerar att blandas ihop, trots att de utgör distinkt olika metoder. 

Denna studie kommer använda riktad innehållsanalys, en teoridriven version av innehållsanalys. Målet 

med riktad innehållsanalys är att bekräfta eller utveckla det teoretiska ramverket för studien. 

Materialet kan på detta sätt analyseras utifrån teman eller koder hämtade från teorin. (Hsieh & 

Shannon, 2005, s. 1281f). Denna uppsats använder sig av teman hämtade från den teoretiska 

begreppsram som framkommer i teorikapitlet. 

Material 
Denna uppsats arbetar med sekventiellt mixade metoder, vilket innebär att kombinera olika in-

samlingsmetoder där de följs av varandra i en och samma studie. Fördelen med detta är att flera 

metodtyper kan användas där studiens olika delar kan bygga på varandra (Chan, Ryan & Quarter, 

2016, s, 265f). Denna studie kombinerar en dokumentstudie med kvalitativa intervjuer, för att på 

så vis besvara uppsatsens båda frågeställningar.  

Dokumentstudie 
Primärmaterialet i denna studie utgörs av offentliga dokument från den svenska regeringen som 

alla i olika omfattning omnämner ASF.  På regeringens och riksdagens webbsidor finns offentliga 

dokument publicerade, allt från rättsliga källor till pressmeddelanden och debattartiklar. Eftersom 

denna uppsats syftar till att undersöka hur målsättningarna med ASF kan förstås har jag valt att 

använda mig av policydokument från regeringen som kan visa på intentioner med regeringens sats-

ningar. Genom dokumentstudien undersöks hur regeringen har formulerat målsättningarna för sina 

satsningar på ASF, genom vilket en också kan utläsa vad regeringen anser att målet med ASF är. 

Källorna är från åren 2014 till 2020 och är således ett relativt nytt material som inte tidigare har 

studerats inom ramen för denna studies frågeställningar. 

I april 2020 genomförde jag en sökning på regeringens webbplats med sökorden “arbetsintegre-

rande sociala företag”. Utifrån detta valdes två regeringsbeslut bestående av ett regeringsuppdrag 

från 2016 och en skrivelse från 2018. Kopplat till regeringsuppdraget analyseras också ett tillhö-

rande pressmeddelande. Pressmeddelandet har valts som extra analysmaterial eftersom det i dessa 

lyfts delar av uppdraget som regeringen särskilt vill uppmärksamma. En sökning gjordes också på 

riksdagens webbplats med sökord “arbetsintegrerande sociala företag” med avgränsning till inter-

pellationer och svar på skriftliga frågor. I studien analyseras fem svar på skriftliga frågor från 2014 

till 2020 och nio interpellationssvar.  

Materialet är avgränsat till att gälla policydokument från regeringen samt svar på riksdagsfrågor och 

interpellationer. Vid materialinsamlingen valdes material som handlade om regeringens satsningar 

eller andra frågor specifikt kring ASF. Interpellationerna är avgränsade till det första anförandet 

från statsrådet, eftersom dessa inlägg är förskrivna och kan liknas vid svar på riksdagsfrågor. Inter-

pellationer är frågor som ställs till sittande statsråd av riksdagsledamöter. Ministern svarar på frågan 

både skriftligt och muntligt inom 14 dagar från att frågan ställts. Ministern läser upp sitt svar på 

frågan och efter detta följer debatt mellan ledamöter och ministern. Riksdagsledamöter kan också 

skicka skriftliga frågor till ministern vilka besvaras skriftligt av ministern (Riksdagen, 2018).   



Li Weecks 

23 (50) 

Även om svaret från regeringen i båda dessa senare dokumenttyper framförs i en debattkontext 

(där statsråden exempelvis kan antas ha starka incitament att formulera sin politik som motpol till 

frågeställarnas, som ofta tillhör oppositionen) och därtill är vinklat utifrån frågeställarens agenda 

väljer jag att ha med dessa som analysmaterial. I allt som regeringen producerar finns argumentat-

ioner för varför regeringens linje är mer lämplig än någon annan möjlig väg eller ståndpunkt. SOU 

och rapporter från myndigheter rörande ASF har valts bort då denna typ av dokument inte visar 

på policyriktning från regeringen i samma grad som valda dokumenttyper.  

En fråga som uppstod i materialsökningen var ifall de dokument som också berörde socialt före-

tagande eller socialt entreprenörskap skulle införlivas som analysmaterial. Det fanns ett betydligt 

större material gällande detta ämne, men dessa valdes bort eftersom denna studie fokuserar på ASF, 

en verksamhetsform som skiljer sig från det generella sociala företagandet och är föremål för mer 

specifika satsningar. 

Intervjustudie 
Denna uppsats omfattar även intervjuer med två anställda personer ansvariga för metodutveckling 

inom ASF i Sverige. Informanterna har rekryterats med hjälp av Uppsala Stadsmission och är valda 

eftersom de arbetar professionellt inom verksamheterna.6 Studiens två intervjupersoner arbetar för 

två olika ASF i Uppsala: intervjuperson A arbetar för ASF A medan intervjuperson B arbetar för 

ASF B. De båda innehar chefstjänster som innebär att de arbetar med verksamhetsutveckling på 

olika sätt (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 2020; Intervjuperson B, personlig 

kommunikation, 8 maj 2020). Mot bakgrund av detta är informanterna väl insatta i ASF, de mål 

deras verksamhet arbetar med och hur verksamheten tänker kring utvärdering. Det hade varit önsk-

värt med fler intervjupersoner för att få en bredd av perspektiv på svaren. Trots detta kan uppsatsen 

genomföras med få intervjuer då studien i första hand går ut på att pröva och utveckla teori, snarare 

än att dra slutsatser utifrån jämförelser mellan olika intervjupersoners verksamheter. Intervjuerna 

kan i detta sammanhang ses som ett komplement till dokumentstudien, vilket motiverar det lägre 

antalet intervjuer. 

Sohlberg och Sohlberg (2019, s. 160f) skriver att intervjustudier kan vara särskilt användbara när 

forskningsfrågan kretsar kring föreställningar eller intentioner om sociala problem eller andra rele-

vanta ämnen (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 160f). Intervjustudien utfördes för att särskilt under-

söka uppsatsens andra frågeställning (om utgångspunkter för utvärdering). Innehållsanalys med 

fokus på myndighetsdokument väntades inte ge tillräckligt svar på den frågan, utan ett mer prak-

tiknära fokus krävdes.  

Det finns olika nivåer av strukturering vad gäller intervjustudier: strukturerade eller semi-

strukturerade intervjuer. Skillnaden mellan dessa är till vilken grad frågorna i intervjun bestäms på 

förhand i utformandet av intervjuguiden (Nilsson, 2014, s. 150f). Hsieh och Shannon (2005, s. 

1281) menar att det kan vara lämpligt att göra en semistrukturerad intervju när analysmetoden är 

riktad innehållsanalys. De strukturerade frågorna kompletteras med tillägg för riktade frågor som 

särskilt ska vara formulerade utifrån studiens teori. I denna studie används en semistrukturerad 

 
6 Detta förfaringssätt har principen av ett snöbollsurval (där en intervjuperson föreslår fler lämpliga intervjupersoner) 
men i liten skala (Teorell & Svensson, 2007, s. 86). 
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intervjuguide i linje med det som Hsieh och Shannon (2005, s. 1281) framför. Intervjuguiden finns 

som bilaga till denna uppsats.  

Intervjuerna i studien genomfördes digitalt via videolänk då Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; (2020) föreskriver social 

distansering och att avstå från alla icke-nödvändiga resor med anledning av den pågående covid-19 

pandemin våren 2020. Videosamtalet som kommunikationsmedel kan innebära nackdelar vad gäl-

ler möjligheten att spegla det som intervjupersonerna säger och komma med följdfrågor, eftersom 

turtagning i videoformat inte fungerar lika smidigt som att träffas i samma rum. Samtidigt kan det 

också innebära fördelar då det kan minska risken att avbryta intervjupersonen. Ljudet från inter-

vjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med riktad innehållsanalys. Videolänk 

användes istället för telefonkontakt för att underlätta kommunikationen under själva intervjun. 

Videomaterialet användes inte i studien, eftersom det utifrån frågeställningarna inte var av intresse 

att analysera bildmaterial. 

Validitet och reliabilitet 
Frågan om validitet handlar om ifall det som studien säger sig analysera verkligen är vad som ana-

lyseras. Det är viktigt att studier är tydliga med syftet och den begreppsram som används, så att det 

inte sker glidningar i dessa under arbetets gång (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 143f). Detta är bland 

annat av stor vikt vid framtagandet av intervjuguide och vid tolkning av materialet. 

Det är också utifrån frågan om validitet viktigt att fundera över studiens giltighet och generaliser-

barhet. Värt att notera är studiens teoretiska utgångspunkt, socialkonstruktionismen, som utgår 

från tolkandets betydelse och dess situerade aspekter. De tolkningar som framkommer i denna 

uppsats är beroende av det material de vilar på vilket betyder att generaliseringar inte kan dras 

utöver det studerade materialet. Slutsatserna är strikt kopplade till det empiriska materialet och 

tidpunkten för dess produktion. Samtidigt kan de utgöra grunden för vidare forskning. 

Reliabilitet handlar om i vilken grad vetenskapliga studier kan göras om och nå liknande resultat 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 95). Dokumentstudien är i detta hänseende möjlig att göra om, 

särskilt eftersom det tydligt framgår vilka dokument som används och vilka teoretiska utgångs-

punkter som de studeras utifrån. Intervjustudien är inte lika lätt att göra om, eftersom den är starkt 

bunden till tid och plats, då intervjupersonerna uttrycker sin uppfattning av den enskilda verksam-

hetens målsättningar utifrån de förutsättningar som råder vid tiden för intervjun. Intervjuguiden är 

som vetenskaplig praxis föreskriver tillgänglig tillsammans med uppsatsen och kan utifrån denna 

upprepas med ett liknande förfarande. 

Etiska överväganden 
Det empiriska materialet i denna studie består delvis av offentliga dokument från regeringens webb-

plats. Dessa är publicerade med syftet att de ska nå ut till allmänheten och läsas av allmänheten, 

varför det inte finns några särskilda etiska aspekter att ta hänsyn till vid insamlingen av dessa. Vilken 

insamlingsmetod som använts och hur källorna som finns med har valts ut framgår i dokument-

studieavsnittet. Här följer ett förtydligande kring etiska funderingar kring hanteringen av källor i 

studien, hur särskilda delar väljs ut och varför. I studien strävas det att se citaten utifrån vilken 

kontext de används varför det tydligt framkommer från vilket dokument och var i texten de olika 



Li Weecks 

25 (50) 

delarna kommer ifrån. Studien strävar efter att tydligt redogöra för vad dessa bidrar med och vilken 

funktion de fyller för diskussionen.  

Eftersom denna studie inte innehåller intervjuer med personer inom socialtjänsten, utan företrädare 

för ASF, så bedöms de etiska riskerna som relativt låga. Det är trots detta (som alltid) viktigt att 

informera deltagare om i vilket syfte de deltar i studien, möjligheter att avbryta studien när de själva 

vill, rätten att vara anonym och att det insamlande materialet hanteras konfidentiellt samt enbart 

kommer användas för studien (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). Detta säkerställs genom hantering av 

personuppgifter och intervjumaterial på ett sådant sätt att ingen annan har tillgång till dessa 

uppgifter. En samtyckesblankett har skrivits under av studiens båda intervjupersoner innan 

intervjuerna genomfördes och intervjupersonerna har både vid förfrågan om deltagande och innan 

intervjun startade fått information om syftet med studien, rätten att avbryta deltagandet när som 

helst samt nyttjandet av materialet i studien.  

Eftersom studien innehåller ett färre antal informanter är det en svårighet att helt avidentifiera dem. 

Informanterna är yrkespersoner som deltar i sin professionella roll, vilket kan innebära att kraven 

på avidentifiering är något mildare än om det var privatpersoner som intervjuades. Inga namn an-

vänds i studien, istället har informanterna tilldelats bokstäver (intervjuperson A och B). I studien 

tydliggörs inte vilken informant som arbetar var, eftersom det är så få antal intervjupersoner och 

samtliga har liknande roller inom sina verksamheter. När det i citat framkommer individnamn eller 

genus så har dessa avidentifierats genom att de helt avlägsnats från texten eller gjorts könsneutrala. 



Li Weecks 

26 (50) 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del framförs och diskuteras det empiriska materialet, såväl de skriftliga källorna som inter-

vjuerna, i relation till studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. Analysen är indelad i tre 

teman. Under ASF som arbetsmarknadspolitiskt verktyg diskuteras hur ASF beskrivs som ett medel för 

att skapa jobb och öka sysselsättningen. I ASF finns för individen uppmärksammas hur materialet i 

stora delar beskriver verksamhetens positiva effekter på deltagarens välbefinnande och i Utvärdering 

av ASF framkommer hur intervjupersonerna betraktar utvärdering i ljuset av syftet med deras ASF.  

ASF som arbetsmarknadspolitiskt verktyg 
Det mest framträdande temat i det skriftliga materialet handlar om ASF som ett verktyg för arbets-

marknadspolitiska satsningar för ökad sysselsättning och jobbskapande. Det är också tydligt i 

intervjustudien, där intervjupersonerna uppfattar detta som ett av de främsta målen med ASF. 

Den svenska regeringens inställning till ASF som ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg kommu-

niceras konsekvent i det undersökta materialet. I regeringsbeslut (A2016/00424/A, s. 1f) framgår 

att regeringen ger de två myndigheterna Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket i uppdrag att 

genomföra en satsning på ASF. Regeringen skriver att “arbetsintegrerande sociala företag kan bidra 

till att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till personer med en svag förankring på 

arbetsmarknaden att få ett arbete” (Regeringsbeslut, A2016/00424/A, s. 2). 

Satsningen motiveras utifrån att regeringen anser att ASF bidrar till ökad sysselsättning samtidigt 

som deltagande i verksamheterna skapar ökade möjligheter för individer att få jobb. Av regerings-

uppdraget framgår att “målet är att skapa fler möjligheter till arbete” (Regeringsbeslut, 

A2016/00424/A, s. 1).  I pressmeddelandet kopplat till regeringsbeslut (A2016/00424/A) återfinns 

formuleringen att “regeringen satsar på sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande 

sociala företag” i rubriken (Regeringen, 2016) samtidigt som det övergripande målet från regerings-

beslut (A2016/00424/A) upprepas.  

Att målet med ASF är att bidra till ökad sysselsättning och jobbskapande är en uppfattning som 

delas av företrädare för ASF A. Intervjuperson A berättar att “anledningen till att vi bedriver snick-

eriverksamhet och allt sånt här, är för att vidga arbetsmarknaden. Det ska finnas en arbetsmarknad 

som gör det möjligt för folk att återigen ta plats på, i bästa fall, den reguljära arbetsmarknaden” 

(personlig kommunikation, 7 maj 2020). ‘Att vidga arbetsmarknaden’ som intervjuperson A ut-

trycker det, kan sägas vara ett sätt att skapa fler möjligheter till arbete för personer som står utanför 

den ordinarie arbetsmarknaden eftersom ASF bidrar med en plats där personer kan utföra arbets-

uppgifter. Intervjuperson A uttrycker också att det övergripande målet med deras verksamhet är 

att “finnas som en länk mellan en långtidsarbetslöshet, oftast med koppling till psykisk ohälsa, och 

arbete och samhällsdelaktighet. Det är det enda syftet vi har, egentligen.” (Intervjuperson A, per-

sonlig kommunikation, 7 maj 2020). Intervjuperson A lyfter fram att ASF A:s huvudsakliga mål-

sättning är att fungera som en brygga mellan arbetslöshet och arbete, där arbetet skapar samhälls-

delaktighet. 

Det som regeringen och intervjuperson A beskriver som målet med ASF kan förstås utifrån flera 

av uppsatsens teoretiska perspektiv. Utifrån ett rättighetsperspektiv på arbetslinjen är det statens 

uppgift att förse de medborgare som vill arbeta med ett arbete. Genom att skapa jobb för personer 
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som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden så kan även dessa personers medborgerliga rättig-

heter uppfyllas. Utifrån rättighetsperspektivet på arbete så finns ett ansvarsförhållande mellan med-

borgaren och staten där staten ska säkerställa sociala rättigheter för medborgaren (Lindqvist, 2000, 

s. 30). Intervjuperson A uttrycker detta förhållande tydligt när hen säger att “kommunen och staten 

har ett uppdrag. Dom ska förse medborgare med vissa saker och en av dom är ju meningsfull 

sysselsättning” (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 2020). Utifrån en sådan förstå-

else blir ASF ett verktyg för staten att säkerställa att alla får sina sociala och medborgerliga rättig-

heter tillgodosedda.  

Ett annat sätt att förstå materialet är genom begreppet workfare, vilket sorterar under discipline-

ringsperspektivet. Varför den svenska regeringen anser att de primära målen med ASF är att öka 

sysselsättningen och skapa fler vägar till arbete diskuteras inte i det skriftliga materialet som inhäm-

tats. I en stat som tillämpar workfare för de sociala insatserna behöver inte aktiveringens syfte 

förklaras. Att låta sig sysselsättas är ett krav för att erhålla ekonomiskt stöd, ett krav baserat på 

aktiveringens överordnade värde. Vilken typ av aktivitet som utförs och i vilka former den sker är 

inte viktigt enligt detta sätt att ordna det sociala systemet (Junestav, 2004, s. 22f). Därmed kan 

regeringens beskrivningar anses ge uttryck för ett workfare-perspektiv. 

Att arbete eller sysselsättning krävs som en motprestation för att få ekonomiskt stöd, vilket är i 

linje med workfare, uttrycks av intervjuperson A när hen beskriver att det i ASF A:s uppdrag ingår 

att notera närvaro på de individer som deltar i deras verksamhet  

Kommer man inte så får man inget försörjningsstöd. Och på det sättet, när vi rapporterar 
tillbaka att man har varit närvarande eller inte, då är det en kontrollfunktion [...] Sedan har vi i 
vissa fall även den kontrollfunktionen att vi ska kontrollera för nykterhet och det är ju förstås 
med förutsättningen att alla är med på det. Det är inget tvång på det, man måste vara med på 
det. Och anse att det är viktigt och bra för en (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 
maj 2020). 

Att villkora ekonomisk ersättning med arbete är i linje med ett samhälle vars sociala trygghetssystem 

är uppbyggt enligt workfare, där sociala tryggheten i större utsträckning än inom välfärdsstaten är 

kopplat till arbete (Junestav, 2004, s. 22). Utöver detta visar citatet ovan på att ASF har en kontrol-

lerande funktion som kan ses som en typ av disciplinering av individen. Foucault beskriver disciplin 

som ett maktmedel riktat mot individen, där dennes beteende styrs mot det som betraktas som 

önskvärt med hjälp av bestraffning eller belöning (Foucault, 2003, s. 171, 180). Disciplinen finns 

enligt Foucault framförallt inom avgränsade verksamheter eller institutioner (Foucault, 2008, s. 

226), vilket en ASF både kan anses vara verksamhetsmässigt och som samhällsaktör. Foucault 

menar att systemets bestraffningar och belöningar har funktionen att styra in individen mot en 

likriktighet tillsammans med samhällets övriga individer (Foucault, 2003, s. 184f).  

Citatets andra del, där intervjuperson A uttrycker att individen själv ska se nykterhetstester som ett 

positivt kontrollmoment där individen ska “anse att det är viktigt och bra för en” (Intervjuperson 

A, personlig kommunikation, 7 maj 2020), kan falla under disciplineringsperspektivet och 

Foucaults teori om självdisciplinering. Självdisciplineringen är en internaliserad övervakning, där 

individen inte bara rättar sig efter vad som anses normalt utan också övertar samhällets förvänt-

ningar på sig själv. På så vis fortsätter individen övervaka sig själv utifrån normer och idéer om vad 

som är önskvärt eller normalt (Foucault, 2003, s. 202). 
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Av de olika citaten ovan framkommer att det huvudsakliga målet med ASF är att få personer i 

arbete för att på så vis öka samhällsintegreringen. Räcker det med vilken typ av sysselsättning som 

helst eller behöver det vara ett avlönat arbete för att den eftersträvansvärda samhällsintegrerande 

effekten ska uppnås? Frågan är relevant eftersom uppsatsens tre teoretiska utgångspunkter besvarar 

den på olika sätt. Svaret skiljer sig åt beroende på vilken aspekt av arbetet som en anser har den 

samhällsintegrerande funktionen. 

I regeringsbeslut (A2016/00424/A) och det tillhörande pressmeddelandet (Regeringen, 2016) finns 

ingen tydlig distinktion mellan “att öka sysselsättningen” eller “skapa vägar till arbete”. ASF kan 

enligt regeringen öka sysselsättningen och skapa vägar till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Att ASF kan arbeta med båda dessa saker och att båda har ett värde, bekräftas av resonemang förda 

av intervjuperson B som uttrycker att ASF B hittills haft ett tydligt fokus på arbete men att de nu 

ska börja med en parallell verksamhet som i större utsträckning fokuserar på sysselsättning. 

Den tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S)7 beskriver i flera offentliga dokument 

den positiva inställning som regeringen har till ASF som arbetsmarknadspolitisk aktör. Hon 

uttrycker att ASF arbetar väl med att “skapa arbetstillfällen” och att de är en mycket viktig aktör 

för detta ändamål (Svar på skriftlig fråga 2016/17:315, s. 2; Interpellation 2015/16:755, anf. 22; 

Interpellation 2015/16:750, anf. 22). Även den tidigare närings- och innovationsministern Mikael 

Damberg (S)8 beskriver ASF som “viktiga aktörer i sitt arbete att stärka och skapa arbetstillfällen 

för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.” (Interpellation 2016/17:333, anf. 57). Arbets-

marknadsminister Eva Nordmark (S) skriver i ett svar på en skriftlig fråga till riksdagsledamoten 

Åsa Eriksson (S) att ASF “fyller också en viktig roll i att skapa arbetsställen genom arbetsplatsför-

lagda aktiviteter såsom subventionerade anställningar, praktikplatser och arbetsträning” (Svar på 

fråga 2019/20:832). Arbetsmarknadsministern beskriver flera gånger i samma dokument att ASF 

ökar sysselsättningen för personer som befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden (Svar 

på fråga 2019/20:832). 

Utifrån citaten ovan kan utläsas att regeringen anser att ASF genererar platser där personer som 

befinner sig utanför arbetsmarknaden kan arbeta. Detta skulle kunna tolkas som att det är faktiskt 

arbete som är det centrala. Vid en närmare tolkning är det dock inte uppenbart, eftersom dessa 

arbetsställen och arbetstillfällen nämns av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) som sub-

ventionerade anställningar, arbetstränings- och praktikplatser (Svar på fråga 2019/20:832). Detta 

kan tolkas som att det inte är lönen av arbetet som är integrerande, utan själva deltagandet i aktivi-

teter.  

Sammantaget framträder en bild där det räcker med någon form av aktivitet för att det ska utgöra 

ett verktyg för samhällsintegrering i det längre loppet. På så vis kan detta sägas vara ett uttryck för 

självhjälpsperspektivet, som kräver någon form av motprestation från deltagaren, med målet om 

självförsörjning. Det blir i detta ett tydligt fokus på relationen mellan individen och samhället, där 

samhället erbjuder verktyg som individen kan ta del av på resan mot arbetslivsintegrering. 

Intervjupersonerna uttrycker det mer i termer av arbetet som en rättighet. Intervjuperson B beskri-

ver arbetet som ett verktyg för deltagande då “man har rätt att delta i samhället och arbete är 

 
7 Ylva Johansson (S) var arbetsmarknadsminister mellan åren 2014 - 2019 (Regeringen, u.å). 
8 Mikael Damberg (S) var närings- och innovationsminister mellan åren 2014-2019 (Regeringen, 2019). 
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verktyget för att kunna delta” (Intervjuperson B, personlig kommunikation, 8 maj 2020). Hen säger 

att deras verksamhet verkar för att deltagarna ska komma ut i arbete på den reguljära arbetsmark-

naden och att verksamheten har som mål “att alla anställda på ASF B ska komma från målgruppen 

[...] när vi har en ledig tjänst så vill vi matcha mot dom som arbetstränar” (Intervjuperson B, per-

sonlig kommunikation, 8 maj 2020). Att anställa “personer från målgruppen” innebär att deltagare 

blir anställda i verksamheten och erhåller lön. På detta sätt kan ASF på ett direkt sätt skapa lönear-

bete. På samma tema uttrycker intervjuperson A att verksamheten 

försöker väva ihop en produktiv arbetsplats med ett förändringsarbete och inte separera dem 
som brukar vara fallet. Det ena innebär att vi har mål som att vi ska ha en viss intäkt som gör 
det möjligt för oss att inte bara erbjuda arbetstränings- och rehabiliteringsplatser utan även att 
anställa en del personer under några år (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 
2020). 

I materialet finns också uttryck för perspektivet att ASF fyller en viktig funktion. I 

pressmeddelandet kopplat till regeringsbeslut (A2016/00424/A) framhålls att regeringen sedan ti-

digare har genomdrivit satsningar på arbetsträning som gynnar ASF:s verksamhet i landet. “Rege-

ringen har tidigare möjliggjort för fler personer att delta i arbetsträning, vilket är en viktig insats för 

att tillvarata befintliga arbetsintegrerande sociala företag” (Regeringen, 2016). Denna beskrivning 

av regeringens satsning på ASF kan framstå som att regeringen är av uppfattningen att ASF i sig 

själv är ett positivt fenomen. Regeringen vill att ASF ska fortsätta att existera som spelare på den 

arbetsmarknadspolitiska arenan och skapar därför insatser som ASF kan genomföra. På så vis fyller 

ASF en viktig funktion för att hålla individer aktiverade, vilket till exempel är huvudsyftet med 

workfare-insatser.  

Denna uppfattning återfinns också i regeringens skrivelse En politik för engagemang – långsiktighet och 

oberoende för civilsamhället (Skr. 2017/18:246 s. 44f) som återknyter till den tidigare gjorda satsningen. 

Regeringen skriver att “det är angeläget att dessa företag ges förutsättningar att bli fler och kunna 

växa” (Skr. 2017/18:246, s. 44). Satsningen motiveras dock med att ASF anses vara en effektiv 

arbetsmarknadspolitisk aktör för att öka sysselsättningen. På grund av detta vill regeringen se ett 

ökat samarbete mellan ASF och olika offentliga verksamheter, bland annat Arbetsförmedlingen 

(Skr. 2017/18:246 s. 45). Regeringen beskriver att de vill göra det enklare för “Arbetsförmedlingen 

att kunna använda de arbetsintegrerande sociala företagen för fler insatser inom det arbetsmark-

nadspolitiska området” (Skr. 2017/18:246 s. 45). Det blir i skrivelsen tydligt att regeringen ser ASF 

som ett mångfasetterat arbetsmarknadspolitiskt verktyg som kan bistå det offentliga i utvecklandet 

av olika sysselsättningsfrämjande insatser.  

Detta perspektiv på ASF som en viktig funktion får en närmare förklaring i intervjumaterialet där 

det framkommer att en enda ASF har flera olika arbetsmarknadspolitiska funktioner. Både ASF A 

och B bedriver arbetsträning, sysselsättningsverksamhet och anställer personer ur målgruppen. 

ASF A bedriver dessutom behandling för personer som fått biståndsbeslut enligt SoL. Utifrån detta 

blir ASF det verktyg som kan användas för flera olika typer av satsningar med samma målsättningar.  

Såsom tidigare påpekats uppmärksammar Levander (2011, s. 127f) vad hon benämner som en 

utanförskapsdiskurs i samtalet kring sociala företag i Sverige. De diskussioner som förs både i det 

skriftliga materialet och i intervjuerna i föreliggande studie kan falla inom utanförskapsdiskursen, 

då ASF:s syfte som verktyg för att skapa arbete eller sysselsättning för personer som på olika sätt 

står utanför arbetsmarknaden tydligt framträder. Levander menar att sociala problem inom denna 
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diskurs ses som individuella (snarare än strukturella) och att ASF ska lösa dessa individuella pro-

blem (Levander, 2011, s. 248f). Utanförskapsdiskursen knyter an till disciplinering eftersom det är 

individen som ses som bärare av det sociala problemet och att det är individen som ska normali-

seras. 

En annan tolkning av materialet är att ASF kan anses fylla funktionen av att förse människor med 

arbetet som en social rättighet. Rättighetsperspektivet kan anses stå i konflikt med utanförskaps-

diskursen, eftersom det betraktar sociala problem som ett strukturellt problem medan utanför-

skapsdiskursen betraktar dem som individuella. 

Sammanfattningsvis framkommer i materialet att regeringens huvudsakliga inställning är att ASF 

skapar platser där personer som står utanför arbetsmarknaden kan få sysselsättning. ASF betraktas 

som en aktör som genom sin verksamhet möjliggör genomförande av arbetsmarknadspolitiska åt-

gärder av offentliga myndigheter. Deltagande i verksamheten är därför kopplade till individers möj-

lighet att få ekonomiskt bistånd. På så vis utför ASF kontrollfunktioner åt svenska myndigheter, 

som liknar ett workfare-system. På detta sätt kan ASF betraktas som ett disciplineringsverktyg som 

används av staten för att säkerställa att individer som står utanför arbetsmarknaden är sysselsatta 

och formas in i “ett normalt liv”. Samtidigt kan skapandet av arbete ses ur rättighetsperspektivet 

där staten är ålagd att skapa arbete eftersom arbetet är en social rättighet som bidrar till samhälls-

inkludering av individen. Relationen mellan staten och individen, där ASF ska hjälpa individen på 

resan mot samhällsintegrering, kan också ge uttryck för ett självhjälpsperspektiv som tar fasta på 

reciprociteten mellan individ och stat. 

ASF finns för individen 
I det skriftliga materialet från regeringen framkommer också att ASF anses fylla en viktig funktion 

för den enskilde deltagaren där ASF erbjuder meningsfull sysselsättning och välbefinnande. I inter-

vjuerna blir det tydligt att det är denna aspekt av verksamheten som studiens två ASF-represen-

tanter själva uttrycker i störst utsträckning, och att de har en mer djupgående analys av hur deras 

verksamhet bidrar till den enskildes välbefinnande och vad detta kan resultera i än vad regeringen 

framför.  

Att regeringen anser att deltagande i verksamhet inom ASF är positivt för individerna som deltar 

framgår i flera av dokumenten. Fokus ligger i dessa skrivningar på hur ASF stärker långtidsar-

betslösa och andra som av olika anledningar inte har ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Ylva Johansson (S) beskriver i tre interpellationer regeringens inställning till ASF som en viktig 

insats för individerna som deltar. Verksamheternas syfte beskrivs också utifrån dessa individers 

behov.  

Jag vill också återigen understryka att regeringen anser att de arbetsintegrerande sociala före-
tagen gör en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för människor som varit arbets-
lösa länge. Dessa företag driver näringsverksamhet med övergripande mål att integrera män-
niskor som har stora svårigheter att få eller kunna behålla ett arbete, i samhälle och arbetsliv 
(Interpellation 2015/16:292, anf. 10; Interpellation 2015/16:288, anf. 10; Interpellation 
2015/16:168, anf. 28).  
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Denna uppfattning delas av intervjuperson B som menar att verksamhetens “[...] huvudfokus är att 

vara en plattform med projekt som kan hjälpa människor vidare i livet och mot arbete” (Intervju-

person B, personlig kommunikation, 8 maj 2020). 

En inte oansenlig del av det offentliga materialet som berör ASF mellan åren 2015 och 2018 kretsar 

kring avskaffandet av fas 39, senare också kallad sysselsättningsfasen. Fas 3 infördes 2007 av den 

då sittande moderatledda alliansregeringen och var en del av jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) 

för personer som deltagit i JOB mer än 450 dagar. De som ingick i fas 3 fick en sysselsättning hos 

en arbetsgivare som hade avtal med Arbetsförmedlingen (Lundälv & Lindqvist, 2013, s. 11). Av-

vecklandet av fas 3 motiverades av den socialdemokratiskt ledda regeringen med att resultaten för 

fas 3 var nedslående. Få deltagare i fas 3 fick genom insatsen arbete på den ordinarie arbets-

marknaden eller gick vidare till studier (Regeringen, 2015), vilket var målet med JOB (1§ Förordning 

om jobb- och utvecklingsgarantin, SFS 2007:414).  

Ylva Johansson (S) beskriver i två interpellationer från 2017 (Interpellation 2015/16:292, anf. 10; 

Interpellation 2016/17:411, anf. 8) hur ASF kan bedriva arbetsträning för personer inom JOB. 

Hon skriver att regeringens arbetsmarknadspolitik är effektiv och utformad för att nå resultat. Vad 

som är effektivt med regeringens arbetsmarknadspolitik eller vilka resultat som ska nås beskrivs 

inte närmare. ASF beskrivs som en lämplig verksamhet för att bedriva arbetsträning, något som de 

också gjort tidigare inom fas 3, men som då kallades för sysselsättningsplatser. Ylva Johansson (S) 

skriver att “de utvidgade möjligheterna till arbetsträning är på så sätt en viktig insats för att kunna 

tillvarata det arbete som bedrivs av fler befintliga arbetsintegrerande sociala företag” (Interpellation 

2016/17:411, anf. 8).  

I dokumenten där regeringen argumenterar för sin arbetsmarknadspolitik och kritiserar den tidi-

gare, beskrivs arbetsträning på ASF som något bättre än de tidigare aktiverande insatserna som 

erbjöds inom fas 3. Närmare bestämt, när regeringen beskriver syftet med ASF på en individnivå 

blir individanpassning och utbudet av meningsfull sysselsättning viktiga. 

Utifrån ett individperspektiv beskriver Ylva Johansson (S) arbetsträningen inom ASF som mer 

anpassad utifrån individuella behov än tidigare insatser inom fas 3. Hon skriver att  

Det arbete som bedrivs av arbetsintegrerande sociala företag, idéburen verksamhet samt civil-
samhällets organisationer är mycket värdefullt, särskilt för individer som varit arbetslösa under 
en längre tid. Regeringen har utvidgat möjligheterna till arbetsträning och förstärkt arbets-
träning för långtidsarbetslösa hos dessa aktörer. Arbetsträning, till skillnad från sysselsättnings-
platser inom det tidigare fas 3, ställer krav på att anordnaren anpassar insatsen utifrån de behov 
som deltagaren har för att komma närmare arbetsmarknaden (Svar på skriftlig fråga 
2017/18:528, s. 2).  

En del av kritiken mot fas 3 tycks vara att sysselsättningsplatserna var en typ av insats utan nöd-

vändig anpassning för individen, till skillnad från regeringens satsning på arbetsträning i olika ASF. 

Ylva Johansson (S) skriver i flera dokument om hur regeringen ser att individer är olika och att det 

 
9 De dokument som behandlar fas 3, sysselsättningsfasen är följande: Svar på skriftlig fråga 2014/15:535; Interpellation 

2015/16:288; Interpellation 2015/16:292; Interpellation 2015/16:750; Svar på skriftlig fråga 2016/17:315; 
Interpellation 2016/17:411; Svar på skriftlig fråga 2017/18:528.  
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av den anledningen behövs olika typer av verksamheter som kan passa olika personer (Interpel-

lation 2016/17:359, anf. 1; Interpellation 2014/15:528, anf. 32). Lyftandet av individperspektivet 

på arbetsmarknadsinsatsen framkommer i ytterligare kommentarer angående avskaffandet av fas 3. 

Ylva Johansson (S) skriver att “ingen långtidsarbetslös ska hamna i kläm” och att “deltagarna i fas 

3 har olika behov och olika förutsättningar och vi behöver därför en bred palett av insatser”. (Svar 

på skriftlig fråga 2014/15:535, s. 1). Denna breda palett anses innefatta flera olika typer av insatser 

men också ASF med fokus på olika grupper inom målgruppen.  

Det är inte bara i fråga om möjligheten till individanpassning som regeringens satsning på arbets-

träning inom ASF skiljer sig från de tidigare sysselsättningsplatserna. Ylva Johansson (S) uttrycker 

också att dessa verksamheter kan erbjuda meningsfull sysselsättning för deltagarna. Hon skriver att 

ASF ska “kunna fortsätta sitt arbete med att stödja, stärka och skapa meningsfull sysselsättning för 

personer med svag ställning på arbetsmarknaden” (Interpellation 2016/17:411, anf. 8).  

Regeringens argumentation kan tolkas i relation till hur regeringen beskriver de tidigare insatserna, 

som inte var individanpassade och då heller inte meningsfulla. Regeringen beskriver ett fas 3 där 

aktivering var överordnat andra värden. Det sättet genom vilket regeringen beskriver fas 3 gör 

gällande att det är i linje med disciplineringsperspektivet, där det är nödvändigt att individen utför 

någon typ av sysselsättning för att få tillgång till ekonomiskt bistånd. Vilken typ av sysselsättning 

som utförs är mindre viktigt. Regeringen tycks med sin reform vilja gå ifrån detta sätt att använda 

ASF och modifiera arbetsmarknadsinsatserna utifrån värden som meningsfull och individanpassad. 

På vilket sätt dessa insatser är meningsfulla blir inte uttalat i anförandet.  

Vilken typ av aktivering som sker framstår alltså i skrivelser från regeringen som relevant.  Aktivi-

teten ska vara individanpassad och meningsfull, men vem som ska uppfatta den som meningsfull 

blir inte närmare preciserat. Detta fynd är intressant i relation till citaten i temat ovan (ASF som 

arbetsmarknadspolitiskt verktyg) där det inte läggs någon vikt vid dessa värden. Så som regeringen 

beskriver sin nuvarande strategi har den, till skillnad från fas 3, ett större fokus på självhjälps-

perspektivet. En arbetsmarknadsinsats som är utformad enligt disciplineringsperspektivets princi-

per behöver inte vara meningsfull eftersom det är själva aktiviteten som ger individen rätt till er-

sättning och det är det enda syftet med insatsen. Arbetsmarknadsinsatser som visar på självhjälps-

perspektivet syftar istället till att ge individen verktyg för att i förlängningen kunna försörja sig själv 

(Junestav, 2004, s. 23f). På så vis blir det viktigt att insatsen ger individen verktyg för detta genom 

individanpassning och en upplevelse av meningsfullhet.  

I fråga om individanpassning förklarar intervjuperson A att verksamhetens mål måste delas av del-

tagaren: “om vi ska uppnå våra mål så ska det vara i samklang med deltagarens mål” (Intervjuperson 

A, personlig kommunikation, 7 maj 2020). Samtidigt uttrycker intervjupersonen att varje individ 

har egna mål och att dessa mål inte är detsamma som verksamhetens. Detta medför svårigheter, 

menar intervjuperson A. På så vis verkar verksamhetens process kräva att individen tar över verk-

samhetens målsättningar. Detta kan ses som att hjälp till självhjälp är en relevant del av verksam-

hetens arbetssätt, men att det inte är lätt att åstadkomma samklang mellan verksamhet och individ.  

Individanpassningen som Ylva Johansson (S) lyfter handlar om att det ska finnas en bredd i utbudet 

så att det ska finnas något för alla personer som står utanför arbetsmarknaden. Hon lyfter också 

att anordnaren, det vill säga ASF, ska anpassa verksamheten för individen. Utrikes födda kvinnor 

som står utanför arbetsmarknaden är ett exempel på detta. I svar på en skriftlig fråga som handlar 
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om arbetslösa utrikes födda kvinnors möjligheter till sysselsättning, beskriver den tidigare arbets-

marknadsministern regeringens satsning på ASF som en av de insatser som kan öka gruppens 

närvaro på arbetsmarknaden. Hon använder ett exempel från verkligheten, “Yallatrappan, som är 

ett exempel på ett arbetsintegrerande socialt företag, har hjälpt kvinnor med låg utbildnings-

bakgrund till jobb och egen försörjning” (Svar på skriftlig fråga 2015/16:1027, s. 2).  

Det är utifrån samma perspektiv som intervjuperson B beskriver styrkan med de svenska ASF som 

finns. Hen menar att olika ASF skiljer sig åt på flera sätt, även om de alla arbetar med liknande 

sociala frågor. 

På samma sätt som aktiebolag inom miljösektorn inte är lika, någon jobbar med solceller och 
någon med något annat, så är vi så väldigt olika men vi bidrar alla. Vi kommer in någonstans i 
personens utveckling (Intervjuperson B, personlig kommunikation, 8 maj 2020).  

Intervjuperson A lyfter i en diskussion om eventuella konflikter mellan de olika målen med ASF 

vikten av meningsfull sysselsättning som en fråga om individens känsla av att vara antingen ett 

objekt eller ett subjekt. Intervjuperson A uttrycker att det inte får finnas någon konflikt mellan de 

mål som verksamheten arbetar för. De mål som verksamheten har förutsätter en meningsfull syssel-

sättning. Hen säger att 

Om man tänker att det skulle finnas värdekonflikter så skulle vi ha väldigt svårt att genomföra 
det här och det ställer krav på att vår produktion är meningsfull. Att människor upplever sig 
som en del av produktionen och inte som ytterligare en produkt som vi ska producera. Då 
skulle vi ha en värdekonflikt i det, så det är ju otroligt viktigt att våra verksamheter är genom-
tänkta och att man alltid har den enskildes intresse i fokus (Intervjuperson A, personlig kom-
munikation, 7 maj 2020). 

Det som intervjuperson A uttrycker om vikten av deltagarens uppfattning av att vara ett subjekt 

och medskapare av verksamheten istället för att känna sig som en produkt, kan kopplas till 

Levanders självstyrningsdiskurs. Levander menar att självstyrningsdiskursen uppmärksammar in-

dividen som en aktiv agent i skapandet av den verksamhet som sker inom ASF (Levander, 2011, s. 

248). Detta sätt att betrakta individens deltagande kan också kopplas till rättighetsperspektivet där 

systemet ska hantera de sociala problemen vilka betraktas som strukturella, snarare än individuella 

(som är fallet inom disciplineringsperspektivet) (Junestav, 2004, s. 21; Pennisi & Baker Collins, 

2017, s. 1325f).  

Självhjälpsperspektivet framträder i flera citat från intervjuerna med både intervjuperson A och B.  

ASF beskrivs som ett hjälpmedel för individens egen utveckling och som bidragande till den resa 

som individen gör. Intervjuperson B beskriver att det egentliga målet för deras verksamhet inte är 

att deltagaren ska få ett jobb, utan att målet för ASF B “är att vara en pusselbit eller ett trappsteg i 

människors resa” (Intervjuperson B, personlig kommunikation, 8 maj 2020). Denna bild delas av 

intervjuperson A som berättar att själva produkterna som verksamheten producerar är ganska oin-

tressanta i relation till verksamhetens mål. Istället är det arbetsprocessen och miljön viktiga. Det är 

den stödjande processen av arbete i verksamheten som ska leda till “en förbättring i livskvalitet för 

den enskilde och ett närmande av den öppna arbetsmarknaden” (Intervjuperson A, personlig kom-

munikation, 7 maj 2020). 

Det är alltså själva arbetsprocessen inom ASF som bidrar till individens utveckling. Intervjuperson 

A utvecklar resonemanget ovan och säger att  



Li Weecks 

34 (50) 

erfarenheten i det lilla av en produktion som har lyckats, det spiller över i tankar hur en själv 
kan sköta sitt liv [...]. Det är där magin sker. Det är i själva arbetsuppgiften. Man får en 
upplevelse av att kunna klara av saker som man inte trodde att man kunde (Intervjuperson A, 
personlig kommunikation, 7 maj 2020). 

I citatet ovan framkommer en syn på arbetet som den del av verksamheten som bidrar till en känsla 

av sammanhang för deltagaren. Intervjuperson B beskriver att individen ska “[...] få vara i ett sam-

manhang och testa på att arbeta. Det är målet” (Intervjuperson B, personlig kommunikation, 8 maj 

2020). Också intervjuperson A ser sammanhanget i verksamheten som den verkningsfulla aspekten 

av ASF och säger  

att arbetet och gemenskapen, det här relationsbyggandet som vi håller på med, predikterar att 
folk kommer få ett bättre liv och ett närmande av den arbetsmarknad som underlättar livet i 
övrigt (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 2020). 

Gemensamt för ovanstående citat är att de betonar att ASF finns för individen. Detta kan, som 

påpekats, förstås utifrån självhjälpsperspektivet där verksamheten finns för att hjälpa individen till 

självförsörjning eller som uttrycks i många av citaten, till ett bättre mående.  

I materialet framkommer att regeringen tycker att det är viktigt med individanpassad och menings-

full sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden, men preciserar inte närmare vad 

detta innebär i praktiken. Intervjupersonerna uttrycker att vad som är meningsfull sysselsättning är 

subjektivt, men att verksamhet som gör att individen upplever sig delaktig och medskapande är 

meningsfullt för att uppnå målet med ett ökat välbefinnande.  

De två verksamheterna ser själva arbetet som den komponent som skapar ökad självkänsla för 

individen, vilket de menar bidrar till integrering på flera plan. De två intervjupersonerna uttrycker 

också att det egentliga målet för dem inte är att deltagarna ska få ett arbete på den reguljära arbets-

marknaden, utan att målet är individuell utveckling och en ökad känsla av att vara delaktig i sam-

hället. Detta uttrycks kanske bäst av intervjuperson A som beskriver målet med verksamheten som 

“en förbättring i livskvalitet för den enskilde och ett närmande av den öppna arbetsmarknaden” 

(Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 2020). Regeringen beskriver arbetsmarknads-

insatser genom ASF som effektiva och resultatinriktade med syftet att integrera människor både i 

samhället och på den ordinarie arbetsmarknaden. Detta representerar tydligast självhjälpsper-

spektivet, där individen ska få verktyg att hjälpa sig själv till att bli självförsörjande genom att inte-

greras i arbetslivet. Regeringen och de två intervjupersonerna har delvis samstämmiga och delvis 

olika uppfattningar om vad som är målet med ASF utifrån ett individperspektiv. 

Utvärdering av ASF 
Som framgår i de två avsnitten ovan beskrivs framförallt ett självhjälps- och discipline-

ringsperspektiv i materialet. Nu återstår frågan om hur dessa beskrivningar påverkar möjliga ut-

gångspunkter för verksamhetsnära utvärdering av ASF i Sverige? Den frågan besvaras i denna del, 

genom behandling av citat från intervjustudien som beskriver hur verksamheterna tänker kring och 

arbetar med utvärdering av sin verksamhet. 

Intervjuperson A beskriver att det är svårt för deras verksamhet att följa upp vilken effekt delta-

gande i verksamheten har för de individer som har slutat eftersom de i de flesta fall inte har kontakt 

med tidigare deltagare. Därför kan verksamheten själv inte ta reda på vad insatsen leder till i fråga 
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om anställning eller vidare studier i ett längre perspektiv. Intervjuperson A menar att denna utvär-

dering åligger myndigheterna som placerat individen hos dem och säger att ”våra mål handlar om 

att vara med och stödja så långt vi är med, sedan när man lämnar så lämnar man, då är det någon 

annan som dockar i” (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 2020). Intervjuperson B 

uttrycker samma uppfattning om att den typen av uppföljning ägs av kommunen, inte av ASF. 

Utifrån detta blir det tydligt att verksamheten själv inte kan utvärdera huruvida deras insatser leder 

till ökad närvaro på den ordinarie arbetsmarknaden även om de själva också uppmärksammar detta 

som ett av verksamhetens syften.  

Verksamheterna förser de remitterande myndigheterna och kommunen med dokument som med 

olika typer av mått beskriver vad verksamheten har uppnått. Intervjuperson B berättar att de var 

tredje månad förser kommunen med information ”om hur många som har gått vidare till jobb och 

hur många som har gått vidare till studier och så vidare. Det måste alla som får bidrag från kom-

munen göra” (Intervjuperson B, personlig kommunikation, 8 maj 2020). Också intervjuperson A 

(personlig kommunikation, 7 maj 2020) säger att ASF A gör sådana uppföljningar med kommunen 

och Arbetsförmedlingen, men menar att dessa görs för myndigheternas skull, inte för ASF A:s 

verksamhets skull. 

Intervjuperson A berättar att de varje år gör en årsredovisning med verksamhetsberättelse där upp-

följning av verksamheten redovisas. ASF A och ASF B driver mycket av sin verksamhet i projekt, 

vilket innebär att varje projekt har separata mål som med tydliga ramar ska följas upp och utvärde-

ras. Intervjuperson A säger att ” rätt mycket av vårt arbete är ju styrt av någon slags uppföljning 

och återkoppling till uppdragsgivaren. Massa rapporter helt enkelt” (Intervjuperson A, personlig 

kommunikation, 7 maj 2020). 

Såsom framgick i genomgången av tidigare forskning lyfter Bagnoli och Megali (2011) fram att 

utvärdering kan vara antingen intern eller extern. Intervjuperson A beskriver att utvärdering görs 

av två anledningar. Den ena är att ASF A vill säkerställa transparens gentemot uppdragsgivare 

eftersom pengarna de får är skattemedel, vilket gör att de upplever det som särskilt viktigt att tydligt 

redovisa vad pengarna har gått till och vad arbetet har lett till. Den andra anledningen är att ASF 

A själva vill veta hur det går för deras verksamhet och de olika projekten. De vill särskilt veta om 

de valt rätt strategi för att nå de visioner och mål som de satt upp i sina stadgar. Intervjuperson A 

säger med bakgrund av detta att “vi vill ha prediktiva resultat, vi vill ha resultat som vi kan använda 

för att bekräfta att vi är på rätt väg” (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 2020). På 

detta sätt arbetar ASF A med måluppfyllelsemodellen som Vedung (2002) beskriver, både vad gäller 

verksamhetens egen uppföljning och den uppföljning som görs på uppdrag av samarbetsaktörer.  

ASF B har förutom de kontinuerliga uppföljningarna tillsammans med remissmyndigheterna också 

en utvärdering i form av en anonym onlineenkät som varje deltagare som har avslutat sin arbets-

träning i verksamheten fyller i. Enkäten är utformad med frågor som på olika sätt belyser delta-

garens upplevelse av att delta i ASF B:s verksamhet. Intervjuperson B uttrycker att denna enkät 

framförallt är utformad för att hjälpa verksamheten att bli bättre. Enkäten som ges till deltagare 

kan ses som en annan form av utvärdering, den brukarorienterade utvärderingsmodellen. Att an-

vända flera olika modeller för utvärdering (så som ASF B gör) ger analyser av verksamheten utifrån 

olika perspektiv vilket möjliggör ett helhetsperspektiv på verksamheten, förutsatt att verksamheten 
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får tillgång till den data som produceras över tid. Eventuellt är det av denna anledning som verk-

samheten inte uppfattar den utvärdering som sker på uppdrag av samarbetsaktörer som nyttig för 

ASF själv.  

Även om intervjuperson A uttrycker att det inte finns någon konflikt mellan de olika målen med 

verksamheten, så berättar intervjuperson A att det finns en hierarki mellan dem. Hen säger att “de 

andra målen som kommer från en specifik myndighet faller in där som delmål även om det beskrivs 

som huvudmål” (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 2020). Intervjuperson A (per-

sonlig kommunikation, 7 maj 2020) menar att målen som formuleras av andra myndigheter är att 

deltagare till exempel ska utveckla särskilda arbetsfärdigheter eller yrkeskunskaper, vilket ASF A 

ser som ett mål på vägen mot det huvudmål som de uppfattar med sin verksamhet.   

ASF A och B uppfattar alltså den uppföljning som sker tillsammans med andra myndigheter som 

ett externt krav, vilket inte nödvändigtvis sammanfaller med den egna verksamhetens uppfattning 

om vad som är viktigt att följa upp. Det handlar snarare om att visa på ett transparent förhållnings-

sätt till uppdragsgivarna än att det är av vikt för verksamheten. De uppfattar dock inte att det finns 

någon konflikt mellan de interna och externa uppföljningsmålen, men väljer att lägga större vikt 

vid den egna uppföljningen. 

Intervjuperson A beskriver att ASF A sedan ungefär två år använder metodverktyget FiT (Feed-

back Informed Treatment) för uppföljning på individnivå och verksamhetsnivå. FiT är ett verktyg 

som använder självskattningsformulären ORS (Skattning av förändring) och SRS (Skattning av 

samtal) för att mäta hur klienten mår och upplever alliansen med behandlaren (Yates, Holmes, 

Smith & Nielson, 2016, s. 24). Intervjuperson A (personlig kommunikation, 7 maj 2020) berättar 

att ”det är en innovativ användning av ett verktyg som är skapat för terapisamtal” och att ”det är 

ett mått som är radikalt annorlunda mot vad som brukar användas inom arbetsintegration”. Hen 

berättar att ASF vanligtvis mäter individen arbets- eller yrkesfärdigheter, vilket också är viktigt, men 

att dessa mått inte är tillräckliga för att kunna mäta det som intervjuperson A ser som verksam-

hetens ”djupaste och viktigaste uppdrag; att hjälpa människor att förbättra sina livsvillkor” (Inter-

vjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 2020). För att kunna följa upp individens utveckling 

på ett mer direkt plan valde verksamheten att börja med FiT, som ger snabb respons på om delta-

gande i verksamheten har önskad inverkan på individens mående. Det positiva med denna typ av 

uppföljning är alltså att verksamheten på ett mer direkt plan kan se hur individen upplever delta-

gandet vilket gör att de snabbare kan göra förändringar i behandlingen. Intervjuperson A säger att 

verktyget strukturerar uppföljningssamtalen med klienten på ett bra sätt och att det ger 

deltagaren en röst som dom tidigare inte har haft [...] Så jag menar att det inte bara är en 
utvärdering, utan det är också ett konkret exempel på att förverkliga egenmakt. Man lägger 
tillbaka ansvar och makten till deltagare. Det är deras liv och dom har möjlighet att berätta för 
vad som funkar och vad som inte funkar (Intervjuperson A, personlig kommunikation, 7 maj 
2020). 

Citatet från intervjuperson A ovan uttrycker ett införlivande av tanken om empowerment, eller 

självhjälp, också i det praktiska arbetet och utvärderingen av verksamheten. Genom detta arbetssätt 

menar intervjuperson A att verksamheten visar att de lägger vikt vid att ta del av deltagarens upp-

fattning och upplevelse, vilket gör deltagaren till en aktör i arbetsprocessen. På så vis får individen 

träna på och utveckla förmågan att ta ett ökat ansvar för sig själv, vilket Hedin, Herlitz och 

Kuosmanen (2006) menar är en viktig aspekt av empowerment. På så vis stärks individen som 
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deltar i arbetsträning. Samtidigt bygger modellen på en vilja till samarbete från deltagaren, där denne 

ska införliva verksamhetens målsättningar och tankesätt med sitt eget sätt att förhålla sig till ASF 

och sin position i denna, liksom det system som ASF verkar inom. Denna internalisering kan på så 

sätt vara ett uttryck för Foucaults (2003) begrepp självdisciplinering där disciplineringen övergår 

från att vara ett externt krav till att bli ett internt förhållningssätt. Detta väcker en fråga om själv-

disciplinering är en förutsättning för en lyckad empowermentprocess i de fall empowerment be-

traktas som ett arbetssätt för att genom ökad kunskap och makt stärka individers eller gruppers 

livssituation inom ramen för det sociala systemet (Payne, 2015).  

ASF B ska börja en testperiod med verktyget FiT i en mindre del av sin verksamhet, berättar inter-

vjuperson B. Verksamheten har inte tidigare arbetat med ett systematiskt verktyg på detta sätt och 

menar att med FiT så läggs mer fokus på vad verksamheten kan göra för att deltagaren ska nå 

målen med placeringen och för att individen ska må bättre. Ifall testperioden får positiva resultat 

så kommer verksamheten gå över till denna typ av utvärdering istället för den traditionella. Som 

intervjuperson A lyfter intervjuperson B att verktyget ger snabb feedback vilket möjliggör tidigare 

insatser. Hen säger att “ibland kan det gå ett halvår innan man förstår att man är på fel spår för 

man ställer kanske frågor som gör att deltagaren vill verka duktig” och att “tanken är att man har 

tätare och kortare uppföljningar för att snabbare kunna se dippar i samarbetet, för ibland har man 

kanske bara sex eller 12 månader på sig att arbetsträna och då vill vi ju inte slösa deltagarnas tid” 

(Intervjuperson B, personlig kommunikation, 8 maj 2020).  

Att de två ASF i studien har valt att använda sig av FiT som verktyg för utvärdering kan med 

Vedungs (2002) begreppsapparat tolkas som att de använder sig av brukarmodellen för utvärdering. 

Denna modell betraktar demokratisk delaktighet som en viktig komponent och lägger därför vikt 

vid vad målgruppen för insatserna tycker om verksamheten. Att använda ORS/SRS som ett utvär-

deringsverktyg kan på så vis ses som ett exempel på brukarmodellen dragen till sin spets, där det är 

relevant vad varje enskild klient tycker om de insatser som denne får.  

Användandet av FiT (ORS/SRS) kan alltså ses som ett sätt att komma ifrån de kontrollerande 

aspekterna av verksamheten inom ASF. Intervjuperson B uttrycker (som framgår ovan) att delta-

gare kan vilja framstå som “duktiga” (med andra ord ”värdiga fattiga”) och därför ger svar vid 

uppföljningar som de tror att verksamheten vill höra. Att använda självskattningsformulär kan på 

detta sätt minska risken för detta och väga över utvärderingen mot ett mer självhjälpande per-

spektiv. Det kan också vara ett sätt att införliva den processinriktade synen på verksamheten. På så 

vis undviker verksamheten att utvärdera i polära termer av framgång eller misslyckande, vilket Mair 

och Marti (2006) lyfter som positivt för företag som ASF.  

Sammanfattningsvis väljer de undersökta ASF att använda en utvärderingsmetod som utvärderar 

det som de upplever som sitt egentliga syfte: att verka för individens välmående. De fäster förhål-

landevis lite vikt vid om målet om arbetsmarknadsintegrering med jobb på den ordinarie arbets-

marknaden nås som ett resultat av deras verksamhet. Dels eftersom de inte har tillgång till sådan 

information när individen väl har lämnat ASF men ett minst lika viktigt skäl är att de uppfattar 

deltagarens upplevelser av verksamhetens som mer relevant för dem. 
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt följer en summering med slutsatser av studien och en efterföljande diskussion med 

koppling till tidigare forskning, studiens teoretiska utgångspunkter och metod samt eventuella im-

plikationer för det sociala arbetets praktik och framtida forskning. 

Summering  
Utifrån uppsatsens första frågeställning framkommer i materialet att regeringens huvudsakliga in-

ställning är att ASF syftar till att skapa platser där personer som står utanför arbetsmarknaden kan 

få sysselsättning samtidigt som ASF utför kontrollfunktioner åt svenska myndigheter. ASF kan 

utifrån detta betraktas som ett disciplineringsverktyg som används för att normalisera individers 

beteende och därigenom hantera beteenden vilka betraktas som avvikande. På detta sätt utgör det 

också en workfare-inspirerad insats.  

En annan uppfattning som regeringen uttrycker är att deltagarna ska bli självförsörjande genom att 

integreras i arbetslivet, en inställning som har inslag av självhjälpsperspektivet. Denna uppfattning 

delas av de två intervjupersonerna, men de uttrycker ännu tydligare att målet är individuell utveckl-

ing och livskvalitet. Det arbetsskapande som ASF gör kan också vara ett uttryck för rättighetsper-

spektivet där arbetet syftar till samhällsintegrering. Arbete ses som en social rättighet och staten är 

därför ålagd att skapa arbete. 

Slutsatsen är således att materialet ger uttryck för samtliga teoretiska perspektiv kring arbetslinjen, 

men att självhjälpsperspektivet i stort är dominerande tillsammans med ett workfare-perspektiv 

som inordnas under disciplineringsperspektivet.    

Detta har relevans för uppsatsens andra frågeställning där det syfte som formuleras kan inverka på 

vad som är relevant att utvärdera. Eftersom det i materialet finns uttryck för samtliga teoretiska 

perspektiv kring arbetslinjen så öppnar det för olika sorters utvärdering. Det är utifrån frågeställ-

ningen relevant att notera att ASF främst utvärderar sin verksamhet utifrån vad de själva anser är 

av vikt att ta reda på. Intervjuperson A och B uppger själva att det perspektiv som är viktigast är 

individens välmående och relation till verksamheten och det är främst på det området som de vill 

utvärdera sina verksamheter. 

Studien i ljuset av tidigare forskning  
En av de centrala utgångspunkterna för denna uppsats var Levanders (2011) diskursteoretiska 

analys kring samtalet om sociala företag. Hon menar att utanförskapsdiskursen är mest påtaglig i 

debatten som sociala företag, samtidigt som hon också beskriver att även självhjälpsdiskursen får 

utrymme (både-och-logik). Denna uppsats har utifrån studerandet av ASF specifikt kommit fram 

till att disciplineringsperspektivet är närvarande i regeringens beskrivningar av ASF tillsammans 

med självhjälpsperspektivet. Disciplineringsperspektivet liknar på många sätt Levanders (2011) 

utanförskapsdiskurs. Självhjälpsperspektivet (liknande Levanders (2011) självstyrningsdiskurs) är 

mer närvarande i ASF-verksamheternas egna beskrivningar – inklusive i deras uppföljning. Upp-

satsen stärker således att Levanders slutsatser även gäller ASF till viss del, även om resultatet inte 

är entydigt. 
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Flera av de artiklar som tas upp i studiens kapitel om tidigare forskning behandlar de sociala före-

tagens bidrag i empowermentprocessen av deltagare. Detta är också påtagligt i intervjumaterialet 

med företrädarna för ASF, där denna studie tolkar självhjälpsprocessen som ett annat uttryck för 

empowerment. På så vis visar denna uppsats att empowerment eller hjälp till självhjälp kan vara ett 

viktigt inslag också i ASF. 

När det gäller uppföljning av ASF har uppsatsens teori byggt på en begreppsapparat av Vedung 

(2002). Uppsatsen bidrar med att förstärka det som både Vedung (2002) och Bangoli och Megali 

(2011) beskriver – att verksamheten kan utvärderas på flera sätt, beroende på vad i verksamheten 

som en ämnar utvärdera.  

Teoridiskussion   
Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av tre perspektiv på arbetslinjen. Detta har möjliggjort att 

belysa stora delar av det som är ASF, som i huvudsak bygger på arbete. Däremot har det inte 

öppnat upp för närmare teoretiseringar av de behandlande insatserna inom ASF. För att undersöka 

de behandlande insatserna hade det kanske varit mer intressant att undersöka med ett teoretiskt 

perspektiv med annan inriktning, såsom en teori som KASAM (Känsla av sammanhang).  

Teorin möjliggör ett kritiskt granskande av de uttalanden som framkommer i materialet utifrån en 

bred begreppsapparat. I läsningen av materialet har jag utgått från det teoretiska ramverket genom 

en riktad kvalitativ innehållsanalys. Det innebär att sådant som inte är relevant i förhållande till 

teorin inte analyseras närmare, vilket hade kunnat undvikas med en mer öppen ansats. Studiens 

teoretiska ramverk var dock så omfattande att det på många sätt kunde användas för att förklara 

materialet utifrån flera infallsvinklar. Arbetslinjen som paraplybegrepp öppnar dessutom för en mer 

politisk analys. I denna studie har dock inte denna del av teorin utnyttjats till fullo, varför det kan 

vara en intressant infallsvinkel för vidare forskning.  

Eftersom denna studie använder sig av teoretiska begrepp kring arbetslinjen skapade av Junestav 

(2004) och i många delar bekräftar hennes resultat kan det tänkas att ett annat resultat hade kommit 

fram ifall en annan teori hade använts. Å andra sidan så är teorin använd på nytt material (specifikt 

om ASF) till skillnad från Junestav som undersökte arbetslinjen i ett bredare perspektiv. På detta 

sätt blir studiens resultat intressant utifrån ett teoriprövande perspektiv. 

Metoddiskussion  
Metoden har påverkat uppsatsens resultat på en rad sätt. Uppsatsens metod, kvalitativ riktad inne-

hållsanalys, innebär att ett stort utrymme lämnas åt tolkning. Detta är samtidigt i denna studie en 

förutsättning för att uppsatsens syfte ska kunna uppfyllas. Eventuellt kan det innebära att det kan 

finns tolkningar som inte har uppmärksammats, då studien samtidigt begränsas till teoretiska 

utgångspunkter. För att motverka detta har jag eftersträvat en hög grad av transparens och försökt 

väva in flera av studiens perspektiv i flera delar av analysen.  

En annan sak som bör nämnas är urvalet av intervjupersoner. Såsom tidigare nämnts hade det varit 

önskvärt med ett bredare urval, vilket dock inte varit möjligt på grund av omvärldsfaktorer. De två 

intervjupersonerna är sammanlänkade i arbetet med FiT, vilket kan ha påverkar resultatet. ASF A 

arbetar sedan två år med ORS/SRS och driver ett pilotprojekt för att utvärdera ifall fler ASF kan 
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börja använda detta i sina verksamheter. ASF B är med i detta pilotprojekt. Detta inverkar på hur 

de två ASF beskriver sitt utvärderingsarbete och ger en vinklad bild, särskilt eftersom det är få 

verksamheter av arbetsintegrerande karaktär som använder OSR/SRS. Samtidigt bedriver de båda 

ASF verksamheter av olika slag och arbetar i övrigt mot olika grupper inom deras gemensamma 

målgrupp, vilket delvis väger upp för likheterna i deras erfarenheter. 

För att få en bredare bild och bättre svar på frågeställningarna hade även material från andra aktö-

rer, till exempel Arbetsförmedlingen, kunnat införlivas i studien. De hade kunnat ge ett annat per-

spektiv på vilken typ av utvärdering som är möjlig. De hade kunnat tänkas ha bättre möjligheter att 

följa upp måluppfyllelse utifrån ett disciplineringsperspektiv, vilket hade kunnat påverka svaret på 

uppsatsens andra frågeställning. 

Beträffande materialet bör noteras att interpellationer och skriftliga frågor utgjort en stor del. Dessa 

(särskilt den förra kategorien) formuleras i ett politiskt debattformat. Detta innebär att längre be-

skrivningar av varför och hur regeringen kommer fram till sin ståndpunkt ibland utelämnas till 

förmån för korta och slagkraftiga formuleringar. Detta kan vara både negativt och positivt. Att 

debattformatet kräver stringens i hur en formulerar sig kan innebära att informationen fram-

kommer tydligt, utan gråzoner. På motsvarande sätt medför det också att eventuella övervägningar, 

diskussioner eller gråzoner inte finns att studera. Därför går det inte att få fram till exempel hur 

regeringen kommer fram till sin ståndpunkt om vad ASF syftar till, utan att använda ett större 

material.  

De digitala intervjuerna kunde genomföras enkelt, trots de farhågor som jag hade innan om for-

matets begränsningar. Eventuellt berodde det på att många verksamheter varit tvungna att övergå 

till digitala möten i större utsträckning än innan covid-19 pandemin, vilket gör att denna typ av 

kommunikationsmedel inte längre upplevs som ett hinder för god kommunikation utan istället som 

en möjliggörare.  

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik   
Som påtalas i inledningen till denna uppsats har arbetslinjen en betydande inverkan på hur det 

sociala arbetet bedrivs i Sverige. Denna studie visar att så också är fallet för ASF där arbetslinjens 

olika perspektiv är tongivande i hur verksamheten bedrivs och dess syften formuleras. Hur arbets-

linjen förhåller sig till socialtjänstens huvudsakliga målsättningar som framkommer i portalpa-

ragrafen i SoL (SFS 2001:453) kan därför vara en intressant frågeställning att vidare analysera. 

Frågan om huruvida arbetslinjen är överordnad eller står i konflikt med portalparagrafen (som 

bland annat stadgar människornas rätt till ekonomisk och social trygghet samt samhällsintegrering) 

kan på detta sätt vara intressant att studera, framförallt utifrån rättighetsperspektivet.  

Uppsatsen väcker frågor om vem som har rätt till ett ”riktigt arbete” och hur samhället behandlar 

personer som av olika anledningar inte har tillgång till den ordinarie arbetsmarknaden. Kan exklu-

deringen av personer med funktionsvariationer som vill lönearbeta från arbetslivet innebära att 

deras grundläggande mänskliga rättigheter kränks, även om de får delta i annan typ av verksamhet 

som sysselsättning, såsom ASF? Frågan kan handla om huruvida deltagande i ASF utgör ett ”riktigt 

jobb”. Intervjuperson A (personlig kommunikation, 7 maj 2020) uttrycker till exempel i studien att 

det är viktigt att deltagaren känner sig delaktig i verksamhetens produktion och inte som en produkt 
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skapad av verksamheten. Om detta utgör en övergripande konflikt, vad säger då det om vad ASF 

skapar i sin verksamhet? 

Uppsatsen bidrar samtidigt till att belysa att inte bara lönearbete uppfattas som viktigt då också 

arbete som inte genererar inkomst beskrivs som något som fyller en funktion både i ett samhälls-

perspektiv och för individen. Vad innebär då detta för verksamheterna? En möjlig tolkning är att 

de inte nödvändigtvis måste framställa sin verksamhet som ett sätt att nå arbete på den ordinarie 

arbetsmarknaden, eftersom de själva fyller i en funktion i att skapa sysselsättning och arbete inom 

sin egen sektor. Med andra ord skapar de en sorts separat arbetsmarknad, vilket både kan ses som 

en kritik mot arbetslinjen och som ett uttryck för den. Vad som står i vägen för att verksamheterna 

ska kunna göra detta till fullo, kan vara en fråga för framtida studier. 

Denna uppsats undersöker också utvärdering inom ASF, vilket kan ha relevans även för andra 

verksamheter som bedriver socialt arbete. En relevant påpekande från studien är att för att kunna 

göra en korrekt utvärdering av en verksamhet som bedriver socialt arbete så är det viktigt att tydligt 

formulera vad utvärderingen syftar till att belysa. Utvärderingen behöver därför designas utifrån 

svaret på frågan: vad vill vi ta reda på om vår verksamhet?  

I uppsatsen framkommer att studiens två ASF använder eller planerar att börja använda ett nytt 

instrument för individinriktad uppföljning. Att följa och utvärdera deras okonventionella använd-

ning av ett verktyg utformat för terapisamtal kan vara av stor relevans för det innovativa sociala 

arbetet. Användningen av FiT inom en arbetsmarknadsinsats kan betraktas som en utveckling av 

synen på arbetet som något mer än bara ett sätt att få en inkomst. Det kan också få oss att omvär-

dera värdet av arbete. 
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Svar på skriftlig fråga 2019/20:832. Möjligheter med arbetsintegrerande sociala företag. Hämtad 

från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-

fraga/mojligheter-med-arbetsintegrerande-sociala-foretag_H712832 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/mojligheter-med-arbetsintegrerande-sociala-foretag_H712832
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/mojligheter-med-arbetsintegrerande-sociala-foretag_H712832
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 

En förfrågan om deltagande i studie 

Hej XXX XXX, 

Jag heter Li Weecks och är socionomstudent vid Uppsala universitet. 

Jag arbetar nu med mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Centrum för Socialt Arbete, 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker jag hur målsätt-

ningarna med arbetsintegrerande sociala företag kan förstås och vilka implikationer detta har för 

mätning av verksamheternas resultat. Detta görs dels genom en dokumentstudie av offentliga do-

kument och dels med en intervjustudie med professionella inom olika ASF i Sverige.  

Jag tillfrågar dig som XXXX om du vill delta i denna studie med en intervju. Syftet med 

intervjun är att studera hur ni uppfattar målet/målen med just er verksamhet samt hur ni eventuellt 

utvärderar er verksamhet.  

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så skulle intervjun genomföras digitalt via den 

digitala plattform som du föredrar.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.  Sam-

tycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet kommer 

att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det under arbetets gång. De inspelade 

intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda 

till intervjupersonerna. 

Det skulle vara mycket värdefullt för studien om du vill ställa upp som intervjuperson. Förhopp-

ningsvis kan resultatet i studien vara till nytta för arbetet med ASF i Sverige.  

Med vänliga hälsningar, 

Li Weecks 

Socionomstudent 

E-post: li.weecks@gmail.com 

Telefon: X 

Handledare: Stina Fernqvist, FD i sociologi och biträdande lektor i socialt arbete 

E-post: stina.fernqvist@soc.uu.se 

Telefon: 018-471 51 72 

mailto:li.weecks@gmail.com
mailto:stina.fernqvist@soc.uu.se
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsbeskrivning 

Med denna intervju är jag intresserad av att ta reda på hur professionella inom ASF uppfattar verk-

samhetens målsättningar samt om och i sådana fall hur verksamheten arbetar med utvärdering.  

Samtycke, frivillighet och anonymitet  

Intervjupersonen informeras innan intervjun börjar om syftet med uppsatsen och intervjun, att 

deltagandet är frivilligt och att hen när som helst utan förklaring får avbryta intervjun. Intervjuper-

sonen informeras också om att intervjupersonens namn inte kommer framgå i uppsatsen. En sär-

skild samtyckesblankett där intervjupersonen skriftligt undertecknar att hen förstått syftet med in-

tervjun, frivilligheten och samtycke till användande av material till uppsatsen, inhämtas också.  

Inledningsfrågor: 

- Var arbetar du?  

- Vad är din roll i verksamheten? 

- Hur länge har du arbetat med ASF? 

Frågor om målet med verksamheten: 

Inledning till frågorna: En verksamhet kan ha fler syften eller mål. I vissa fall är dessa tydligare 

uttalade än andra.  

1. Kan du beskriva målsättningarna med er verksamhet?  

a. Uppfattar ni ifall det finns något mål som är mer överordnat de andra? 

b. Hur kommunicerar ni syftet eller målet med er verksamhet till era brukare? 

c. Upplever ni några konflikter mellan mål eller syften med er verksamhet?  

2. Har ni några tankar om vad brukarna ska få ut av er verksamhet? 

a. Och i sådana fall vad?  

3. Hur ser ni på vem som ansvarar för att verksamhetens mål nås för den enskilde individen?  

4. Upplever ni att verksamheten motiverar deltagarna till att hjälpa sig själva?  

a. På vilket sätt?  

b. Vad är syftet med detta?  

5. Uppfattar ni att verksamheten tillgodoser arbetet som en rättighet?  

a. På vilket sätt?  

6. Upplever ni att verksamheten kontrollerar deltagarna? 
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a. På vilket sätt? 

b. Vad är syftet med detta? 

Frågor om utvärdering av verksamheten:  

Inledning till frågorna: Inom det sociala arbetet blir det allt mer aktuellt med olika typer av utvär-

dering. Utvärdering inom sociala verksamheter benämns bland annat som systematisk uppföljning 

eller effektmätning. Jag kommer nu ställa några frågor om er verksamhet i relation till utvärdering.  

1. Arbetar ni med utvärdering av er verksamhet?  

Om ja:  

a. Varför utvärderar ni er verksamhet? 

b. Hur gör ni detta? 

c. När gör ni utvärderingen? 

d. Utifrån vilka kriterier utvärderar ni er verksamhet? 

i. Kan du beskriva om det finns en koppling mellan målet med er verksamhet och 

hur ni har valt att utvärdera er verksamhet?  

Om nej:  

a. Följer ni upp er verksamhet på något annat sätt? 

i. På vilket sätt?  

ii. Vad är syftet med detta?  

b. Vad är skälen till att ni inte utvärderar er verksamhet? 

c. Planerar ni att på något vis börja utvärdera er verksamhet?  

i. Kan du beskriva hur den utvärderingen är tänkt att genomföras? 

ii. Utifrån vilka mål är den framtida utvärdering tänkt att utföras? 

Avslutande fråga: 

Finns det något du vill ta upp som vi inte har talat om hittills? 


