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Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel  
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Du kan ta del av hela boken på tillvaxtverket.se/ 
publikationer, sök på info 0465.
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Delaktighet

Delaktighetskravet i definitionen särskiljer de arbetsintegrerande 
sociala företagen från offentlig verksamhet, privata rehabiliterings
företag och Samhall. Det har sin grund i den fasta övertygelsen att 
delaktighet i arbetet, den personliga utvecklingen men också i  
före tagets drift och beslut ger unika förutsättningar för personlig 
utveckling, empowerment/egenmakt.
Ur regeringens Handlingsplan för sociala företag april 2010

När är man delaktig i ett arbetsintegrerande socialt företag? Går det att 
mäta? Kan vi bedöma det utifrån några kriterier? Ser det lika ut för alla 
människor eller är det beroende av hur du är som människa? Dina behov, 
din personlighet, din situation? Hur verksamheten ser ut, om du är ägare, 
anställd eller i arbetsträning, arbetsprövning eller rehabilitering?

En forskare1 har delat in delaktighet i olika steg: från undervisande 
terapeutiska inslag till informerande, konsultativt och lugnande infor
mation då medarbetarna blir lyssnade till men där deras synpunkter 
sedan inte finns med i beslutsprocessen. De tre översta stegen på en 
tänkt trappa ger verklig delaktighet: samarbete (förhandling och del
aktighet i beslut), beslutsmakt och det sista steget: möjlighet att utöva 
ledarskap och styrande makt i beslutsprocesser.

1 Se Arnstein 1969

Manipulerande. Undervisande terapeutiska inslag

Information och lugnande inslag,
att bli lyssnad till men inte med i beslutsprocess

Samarbete, delaktighet i beslut, 
beslutsmakt och att utöva 
ledarskap och styrande makt

Fritt efter Arnstein 1969

Delaktighet
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Jag har haft förmånen att under flera år få intervjua medarbetare och 
ledare i arbetsintegrerande sociala företag. Bland annat inför att skriva 
boken Sociala företag vidgar arbetsmarknaden,2 i Temagrupp Entrepre
nörskap och Företagande och i forskningssammanhang. Ett uppdrag var 
att intervjua ledare för sociala företag i samband med kartläggning av 
Tillväxtverkets lista över arbetsintegrerande sociala företag 2012. 
Ledarna fick svara på frågor kring delaktighet i företaget. Enligt de kri
terier som finns i regeringens handlingsplan från 2010 och som Tillväxt
verket utgår ifrån, ska företagen skapa delaktighet för medarbetarna 
genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. I Tillväxt
verkets inventering av de arbetsintegrerande sociala företagen i landet 
ställdes följande frågor till nya företag för att komma med på listan:

1. På vilket sätt deltar medarbetarna i upplägget av sina egna arbets
uppgifter?

2. På vilket sätt är medarbetarna med i planeringen och organisationen 
av arbetsplatsen? Vilka möten kan man delta i och vara med i besluten?

3. Deltar medarbetarna i utvecklingsarbetet av företagandet och affärs
verksamheten och i så fall hur?

I många svar från de sociala företagen tog man upp olika möten som 
medarbetarna är med i, och där de har möjlighet till inflytande över sina 
egna arbetsuppgifter och upplägg av arbetstid med mera. Många sociala 
företag har en vision som är tydlig när det gäller medarbetarnas delak
tighet, medan andra mer lyfter fram möjligheten att få arbeta hundra 
procent av sin förmåga. Dessa intervjuer och samtal har också givit mig 
insikten om hur svår frågan kan vara, och hur skiftande man i olika 
verksamheter ser på delaktighetskravet. Hur ambitioner ibland inte 
lyckas genomföras när ekonomi och tid lägger krokben för goda före
satser. Hos många finns det en frustration över att inte alla vill engagera 
sig, inte vill ta ansvar. Ibland kan det vara svårt att peka på konkreta för
delar med att engagera sig. Mycket av detta motivationsarbete tas upp i 
det föregående kapitlet. I det här kapitlet tänker jag pröva några tankar 
kring delaktighetsfrågan och ge några exempel på infallsvinklar när det 
gäller delaktighet.

När man i projektet Mamas Retro skulle planera sitt kommande koo
perativ åkte de alla i väg på en konferens till Varberg i två dagar. 

2 Bo Blideman, Eva Laurelii: Sociala företag vidgar arbetsmarknaden 2011 Kommentus.
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Innan konferensen förberedde sig gruppen med olika uppgifter. De  
pratade om grupprocesser – till exempel hur en grupp fungerar med 
utgångspunkt från FIROmodellen.3 Därefter arbetade man två och två 
och bytte mellan frågorna: Vad tycker du är viktigt i en grupp? Har du 
något gott exempel på en grupp som fungerar bra? Varför fungerar den 
gruppen bra? Vad kan du bidra med i gruppen? Vad kan göras bättre i 
vår grupp? 
Beatrice Alger, verksamhetsledare, berättar hur man sedan arbetade 
vidare i grupper: 

Vi började med skryttid då vi alla skröt om våra egenskaper – vad man 
är bra på – varför det är bra att jag är bra för Mamas – vad Mamas är 
bäst på – något som man är stolt över. Det gick bra för alla. Allt skryt 
klistrades upp på tavlan och sparades. Alla redovisade sitt skryt. Vi  
har också gjort en tavla med vad som kan göras bättre.

När gruppen talat om vad som de kunde bli bättre på ledde det till dis
kussioner om vad som behövdes göras fram till målet att kooperativet 
bildades. Det blev åtta rubriker som skrevs på papper som lades på gol
vet och man diskuterade om i vilken ordning rubrikerna skulle ligga. 

... och det var så bra för alla står ju upp och läser rubrikerna – det är  
en rörelse – man ser bättre och man tänker bättre också när man är  
i rörelse och sedan diskuterade gruppen i vilken ordning rubrikerna 
skulle ligga ... och folk gick och ändrade – det passar bättre där – och 
också att folk sa – vad betyder det – vad är det för något? Så att vi 
kunde gå igenom alla orden på plats så att alla verkligen förstod vad 
allting betydde. Och sedan kom vi överens om i vilken ordning det 
skulle vara.

Att göra en handlingsplan kan låta lite skrämmande, men om man har 
papper på golvet blir det avdramatiserat. 

”Det är också en känsla.” 
”Ok, nu ställer vi oss vid starten och så blundar vi och går emot målet  
... hur känns det nu när vi är vid målet?” 
”Det finns en mening med att gå vägen! Det gjorde vi.”

3 FIRO: Fundamental interpersonal relations orientation. Tillhörafasen, Rollsökningsfasen och 
Öppenhetsfasen. Se vidare bland annat på www.slup.se, under organisation och ledarskap och därefter 
grupprocesser.
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Innan konferensen i Varberg har deltagarna i projektet byggt upp 
Mamas Retrobutiken i centrala Göteborg där man säljer begagnade 
barnkläder och de har också gått en gymnasiekurs i entreprenörskap, 
projekt och före tagande inom särvux. Efter konferensen tar de upp rub
rik för rubrik med Pär Olofsson från Coompanion som är deras koope
rative rådgivare och som de träffar varje vecka. Där går de igenom varje 
lapp. Stadgar, styrelse, paragrafer ... Föreningen ska bildas under hösten 
2012 eller i alla fall innan februari då projektet är slut. Det är viktigt att 
det får ta sin tid.

I exemplet ovan kan man identifiera flera faktorer som är förutsätt
ningar för delaktighet i ett arbetsintegrerande socialt företag: Att bli 
sedd och hörd, bekräftad och respekterad, inkluderas i gemenskap och 
arbetsuppgifter, få relevant information och delta i planering och beslut. 

Delaktig
i ett socialt

företag

Hörd
och sedd

Bekräftad och
respekterad

Gemenskap

UppgifterPlanering

Information

Beslut

Anncii Hult och Beatrice Alger som delar verksamhetsledarskapet på 
Mamas Retro har en lång erfarenhet av att arbeta inkluderande och att 
skapa verksamhet med delaktiga medlemmar. De har bägge arbetat på 
Vuxenskolans handikappsektion där de insåg att det inte gick att 
använda samma material till olika människor utan de fick utveckla en 
metodik genom att skapa sina egna böcker, material – en pedagogik för 
varje individ. I utvecklingsarbetet med Mamas Retro har gruppen glädje 
av detta förhållningssätt när det gäller att få förståelse och motivation till 
att bli delaktig i företagets utveckling. 
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De sociala företagen har olika målgrupper. Det innebär att ledare får 
arbeta på olika sätt. I de företag som funnits ett tag kommer medarbe
tarna in i ett färdigt sammanhang. Hur ska de bli delaktiga? Följande är 
ett citat från det sociala företaget Basta ur en Nutekbroschyr från 2005:

I början tänker man kanske mest  på sig själv, men sedan växer man in  
i arbetet. Man är med och bidrar till Basta. Det är det som är så unikt: 
samtidigt som man rehabiliterar sig – från att bokstavligen ha bott i en 
kartong – är man med och driver ett företag. 

Alla idéer tas upp direkt, jag tänker alltid på om det är något som kan 
bli bättre och om det är bra för Basta. Allting här har startat så, att 
någon har haft en tanke.

Jag har inte så mycket med ekonomin att göra, men man hör diskussio
nerna hela tiden. Man vet ungefär hur stor budgeten är i ens egen verk
samhet. Det är viktigt att Basta tjänar pengar, då kanske Rehab blir 
ännu bättre, och det är viktigt för mig att människor får en bra rehabi
litering. För mig är det här mer än ett vanligt jobb, det är större än så.
Diana Klöcker, Basta Rehabilitering

Diana i citatet ovan visar på känslan av att vara en del av den verksam
het som hon bidrar till, att det är en delaktighet som har växt fram. Att 
det hon och de andra gör är viktigt. Hon är med och värderar idéer – är 
de bra för Basta? Hon vet betydelsen av affärsverksamheten som hon är 
stolt över. Betydelsen av att vara med och bidra till andras rehabilitering. 
Begreppet delaktig förutsätter ett tillsammans – att man är del i en 
gemenskap. I det här kapitlet handlar det om att vara och bli delaktig  
på en arbetsplats i ett arbetsintegrerande socialt företag. 

Vilka faktorer spelar in när man  
ska skapa delaktighet i företaget? 
Utan visioner går folket vilse ...

Arbetsintegrerande sociala företag är en ny företeelse och på det sättet 
är de också en del i en utvecklingsprocess, där det hela tiden utvecklas 
nya former och där förutsättningarna förändras hela tiden. Målsätt
ningen är att skapa arbetsplatser och ett företagande som tar till vara all 
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den kompetens som finns hos dem som av olika anledningar har stora 
svårigheter på arbetsmarknaden. Det handlar om ett dubbelt syfte: 
erbjuda arbetsträning och anpassade arbetsplatser samtidigt med för
säljning av varor och tjänster med kvalitet och som det finns behov av 
på marknaden. Jag tror att det är viktigt att man har en vision för före
taget där dessa två delar är tydliga om man ska utveckla delaktigheten i 
företaget. Det finns krafter som drar åt bägge hållen och det kan annars 
vara svårt att balansera den ekonomiska delen med det sociala syftet. 

Sverige är unikt när det gäller kravet på delaktighet hos de arbetsinte
grerande sociala företagen. Visst finns det med i de kooperativa verk
samheterna i andra länder, men inte lika starkt betonat som de kriterier 
som Tillväxtverket och regeringen utgår ifrån. Jag tror, precis som reger
ingens utredare i citatet i kapitlets början, att delaktighet är en förutsätt
ning för ”empowerment” och utveckling hos medarbetarna. Det är en 
förutsättning i sociala företag, men självklart borde det vara en ingredi
ens i alla företag och verksamheter. 

Att vara delaktig är att vara tillsammans med andra och att vara 
involverad, inkluderad, ianspråktagen och att äga någon typ av makt. 
Att ta ansvar, att upphäva sin röst och hävda sin mening i beslutsfat
tande situationer. Det kräver mod och självtillit och kan leda till ökad 
självkänsla och stolthet. Vissa förutsättningar behövs för att medarbe
tarna ska vilja, våga och kunna vara delaktiga. Det handlar både om del
aktighet i projekt med syfte att starta ett socialt företag som delaktighet i 
ett redan färdigt företag. Delaktigheten hos medarbetarna har nedan 
lagts in i en modell med det sociala företagets olika delar: Målen som 
berättar om varför företaget är bildat och vilka behov som ska tillfreds
ställas med verksamheten. Visionen – en bild av det som medarbetarna 
och ägarna ska sträva efter. Affärsidén är den verksamhet som ska leda 
till att målen uppnås och att möjliggöra visionen. I sociala företag är det 
viktigt att vissa värderingar är uppfyllda för att det ska kallas ett socialt 
företag. I kooperativa verksamheter är till exempel värderingsgrunden 
given utifrån de kooperativa principerna. Min upplevelse är att de före
tag som har en klar bild av alla dessa fyra ”hörn” i sin verksamhet och 
som har förankrat dem hos sina medarbetare, är mer framgångsrika än 
andra som inte tagit ordentlig ställning och tydliggjort sin affärsidé, sina 
mål och värderingar och som saknar en vision för framtiden. 
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Viktiga behov som kan identifieras är följande:

1. Det behövs ett klimat och en gemenskap som är motiverande. Att 
välja grad av delaktighet själv och få den tid jag behöver, att min situ
ation, min kapacitet, mitt eventuella arbetshinder och mina motiv är 
accepterade. Att det finns ett gott klimat som en del i en vision om 
företaget som en god arbetsplats och en tydlig värderingsgrund där 
delaktigheten och förhållningssättet är synligt inåt och utåt. 

2. Delaktighet i utvecklingsarbetet av företaget. Det behövs mening för 
engagemanget i verksamheten. Intresserar mig affärsidén? Kan jag 
vara med att utveckla den? Kan jag lära mig nya saker? Kan jag se att 
företaget kan hjälpa mig, hjälpa andra i min situation och kanske 
samhället i stort – att vara del av ett företag som har ett större syfte? 
Att det finns en vision som är tydlig och som jag kan vara en del av.

3. Delaktighet i utvecklingen av uppgifter och affärsverksamhet. Det 
behövs en tydlighet kring företagets affärsidé och mål. En struktur 
och metoder för information och planering. Meningsfulla arbetsupp
gifter och tydlighet om den roll jag har i företaget och om vad som 
förväntas av mig och att min insats är viktig. Tydlighet över vilka 
konsekvenser min delaktighet får.

Delaktig
i ett socialt

företag

Hörd
och sedd

Bekräftad och
respekterad

Gemenskap

UppgifterPlanering

Information

Beslut

Affärsidé

Värderingar

Mål Vision

23 Utvecklingsarbete
Framtidstro
Kompetensutveckling

Tydlig arbetsorganisation
Arbetsuppgifter

14 Förhållningssätt
Gemenskap
Klimat

Gemensam bild
Beslutsfattande

Organisationsform
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4. Delaktighet i styrningen av företaget. Det behövs en gemensam bild, 
en organisation där medarbetarna blir sedda, hörda och respekte
rade. Att mål och värderingar stämmer överens. Att organisationens 
form tillåter delaktighet i beslutsfattande och delaktighet utifrån mina 
förutsättningar och den roll jag har i organisationen.

1. Motiverande klimat och gemenskap 
Vill jag vara delaktig?

FIROmodellen4 för gruppers utveckling delar in en grupprocess i olika 
stadier. Dessa stadier är inte konstanta utan en grupp förändras och kan 
gå mellan de olika stadierna beroende på att det kommer nya medlem
mar eller andra faktorer. Flera böcker som behandlar utvecklingen av 
arbetsplatser och teamarbete utgår från FIROmodellen som utvecklats 
med åren och som skapades av Will Schutz, en amerikansk psykolog på 
1950talet. Mamas Retro i exemplet ovan informerade om FIRO för att 
skapa kunskap för gruppen som skulle starta kooperativet. Det kan vara 
bra att veta att det efter en första idyllisk period då medlemmarna 
bestämmer sig för att tillhöra gruppen, kommer andra tider där man 
söker sina roller och där konflikter kan uppstå och att det är ett viktigt 
stadium för att komma fram till öppenhetsfasen då gruppen kan ägna 
energi åt arbetsuppgifterna och de gemensamma målen. Att man har 
gått igenom konflikter och oenigheter och hanterat dem skapar en större 
trygghet i gruppen och ett öppet klimat. Det är förutsättningen för att 
medarbetarna ska vilja och kunna vara delaktiga i företaget.

I utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag finns det både 
grupper som ska starta tillsammans och etablerade medarbetargrupper. 
Utmaningen med tanke på FIROmodellen är att själva förutsättningen  
i företaget är arbetsintegreringen. Det innebär att det ofta kommer nya 
personer till grupperna i de etablerade företagen. En grund för trygghet 
och ett gott klimat som uppmuntrar delaktighet är att basgruppen, den 
permanenta arbetsgruppen, befinner sig i öppenhetsfasen. Då finns 
goda förutsättningar att ta emot och inkorporera nya medarbetare,  
även om de är i företaget i någon kortare åtgärd. 

4 FIRO: Fundamental interpersonal relations orientation. Tillhörafasen, Rollsökningsfasen och 
Öppenhetsfasen. Se vidare bland annat på www.slup.se, under organisation och ledarskap och därefter 
grupprocesser.
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Först och främst handlar det om att komma frivilligt. Att välja själv att 
delta i utvecklingsarbetet. Många som kommer till projekt och sociala 
företag som deltagare i början längtar efter att få jobba och att ingå i  
en gemenskap efter lång tids arbetslöshet. Att engagera sig i sin egen 
arbetssituation och vara delaktig i upplägget av arbetstid och uppgifter 
känns nog för de flesta mycket bra. Frågan: vad vill du göra, är en fråga 
som för många är en dörröppnare till ett nytt arbetsliv. I flera av de soci
ala företagen finns det olika arbetsområden att pröva inom och flera 
företag uppmuntrar nya affärsidéer från medarbetarna. När detta funge
rat bra kommer kraften och motivationen att engagera sig i företaget.

Kraftkällan i Hudiksvall startade som ett projekt Koop Rehab:

Jag var länge sjukskriven på grund av utbrändhet och det var svårt att 
hitta ett ställe där jag kunde arbetsträna som en väg tillbaka till jobb. 
Jag försökte på min gamla arbetsplats, men svimmade bara. De sa att 
det var fel på mig och det gav mig många negativa tankar.

Försäkringskassan tipsade mig om Koop Rehab och jag undrade vad det 
var för ett ställe. Men nu trivs jag här. När jag kom hit kände jag mig 
respekterad. De såg mig. Men det var ändå en jättejobbigt att påbörja 
vägen tillbaka. Jag var helt slut efter att ha jobbat två timmar per dag. 
Det var en stor sak bara att äta tillsammans med andra människor. Jag 
måste träffa andra människor, ’annars dör jag,’ tänkte jag. Samtidigt 
hade jag svårt att orka med det. Knepigt.

Viktigast av allt med kooperativet är att det är vårt eget. Egenmakten 
betyder mycket. Man får styra själv, men tillsammans. Idag är jag 
anställd i kooperativet.
Lena Wiik, Kraftkällan i Hudiksvall

Ofta finns frivillighet med i projektplanen eller i företagets presentatio
ner, men det fungerar inte alltid i verkligheten. Det kommer personer 
som blivit anvisade av Arbetsförmedlingen eller kommunen och som 
helt enkelt inte kan säga nej.

I projektet Orangeriet lyfts det fram hur viktigt det är att det finns tid 
till motivationsarbete. Tid är en viktig faktor – varför ska jag engagera 
mig om jag vet att jag bara får stanna i tre månader? 
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”Det tar tid att bygga upp ett sådant här företag – så är det” 
”En del får bara tre månader och har man inte fått jobb då ska man 
vidare till ett annat projekt. Det är dumt – ska man vända sitt liv tar 
det tid. Att tro på det! En lång period ...”
”Så finns det ibland de som kommer utan att de valt det och kanske 
mot sin vilja – vilket gör att man får lägga ned mycket tid på motiva
tionsarbete. Och när det börjar hända något, då rycks de bort!” 
Intervju Orangeriet maj 2011

Lena Holmgren, verksamhetschef på PULS AB i Lycksele, menar att det 
ofta tar cirka fyra månader för att en ny medarbetare ska känna sig trygg 
på arbetsplatsen. Det är för att det finns olika behov som det sociala 
företaget finns. 

Då startar utvecklingen – man kommer med förslag och idéer!  
Men en del behöver kanske längre tid – det är ju därför vi finns!

Det är stor skillnad på om jag kommer som deltagare till en verksamhet 
där jag kan bli medlem och ägare, om jag kan få anställning, är där i en 
åtgärd som är tidsbegränsad. Är det en kooperativ verksamhet som ska 
följa de kooperativa principerna eller är det en verksamhet som drivs av 
en idéburen organisation eller ett företag som ägs av andra än dem som 
verksamheten är till för. 

För att medarbetaren ska engagera sig och bestämma sig, krävs ofta 
en tydlig information om projektets/företagets mål, verksamhet och 
sammanhang. Det skapar insikter i vilken roll han/hon kommer in i och 
hur den kan förändras. Introduktionen är därför viktig. Hur tar man 
emot dem som kommer så att det finns en tydlighet om vad som förvän
tas av var och en? Här handlar det om ett situationsanpassat bemötande 
utifrån den sökandes person. 

I Vägen ut! kooperativen tar man emot praktikanter för arbetsträning. 
De anställda medarbetarna är alla Motivatörer med uppgift att bidra till 
arbetsträningen och rehabiliteringen för dem som kommer. Det innebär 
att de som är anställda i Vägen ut! får genomgå en grundkurs om meto
den Motiverande samtal MI.5 Den innehåller tre dagar med uppföljning 
en halvdag om året. 

5 Motiverande samtal: Motiverande samtal är en samtals och kommunikationsmetod som är användbar när 
man arbetar med människor. Den utgår från fyra principer: visa empati, utveckla diskrepans, följa med i 
motstånd och uppmuntra till autonom förändring. Mer information: www.motiverandesamtal.org.
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Verksamheterna i Vägen ut! har ett tydligt upplägg för introduktionen 
till företaget. En viktig del av den är också att man använder sig av fad
derskap. Alla nya ska ha en fadder eller en mentor att vända sig till.

Det är viktigt att personen själv är med och påverkar hur introduk
tionen ska se ut både när det gäller en placering eller en anställning. 
Alla har en kontaktperson från början. Genom att bygga upp en tydlig 
organisation skapas rutiner som också innebär att vi blir mer obero
ende av person och inte så sårbara.
Intervju 2011 med Elisabet Abrahamsson

Inom Vägen ut! anser man att det är viktigt med strukturerade intro
duktionsprogram för nya medarbetare. Introduktionen omfattar minst 
några halvdagar. Hur dessa ska se ut har man vridit och vänt på genom 
åren och strävat efter att alltid förbättra. Det innebär minst några halv
dagar som man får som nyanställd. Dessutom har man ett specialpro
gram för de nyanställda under Vägen ut:s medarbetardagar.

Delat ledarskap

I intervjuer med ledarna både i Vägen ut! och i Mamas Retro betonar  
de parets betydelse som framgångsfaktor. Bägge verksamheterna har ett 
dubbelt ledarskap. Pernilla Svebo Lindgren och Elisabet Abrahamsson 
på Vägen ut! och Anncii Hult och Beatrice Alger på Mamas Retro. De 
betonar vikten av att inte vara ensam och att de kompletterar varandra 
på ett bra sätt. I Vägen ut! har man delat ledarskap som utgångspunkt. 
Man leder alltid tillsammans i par. 

I alla delar av organisationen försöker vi att undvika att människor ska 
känna sig ensamma och övergivna, även om det kan bli så ändå ibland 
för att det händer så mycket.

Även om du är verksamhetschef så har du en vice som ska ge stöd och 
stötta så att du inte är helt ensam. Grundtanken är att det hela tiden 
handlar om att bygga upp en lärandeorganisation. Så att om jag är bra 
på någonting i min ledarroll så ska jag kunna lära upp andra, så att i 
olika skeden, så kan jag ju gå in och fungera antingen som mentor eller 
som handledare. Men jag kan också fungera så att – Lotta, då gör du 
och jag det – och så lägger man upp det tillsammans och då kan man 
vila i att någon har en längre erfarenhet.
Elisabet Abrahamsson, Vägen ut! kooperativen
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Det handlar om att sprida kunskap i organisationen och att arbeta med 
delat ansvar men också ett ”empowerment”arbete – att fler blir delaktiga.

OPERA-metoden6

Paret som utgångspunkt är också något som ligger som grund för 
OPERAmetoden, som är en metod för idéarbete och beslutsfattande i 
grupper och utgår från att människor är olika när de sitter i en grupp
situation. Några behöver tänka tyst igenom en fråga, andra tänker 
medan de pratar. Metoden utgår också från paret och att i en dialog med 
en annan person komma fram till fyra gemensamma förslag som expo
neras på väggen tillsammans med de andra parens förslag. Förslagen 
rangordnas och eftersom paret bara får sätt ett kryss på sitt eget förslag, 
innebär det att de måste prioritera några eller något av de andras förslag 
som ligger nära deras egna. De prioriterade förslagen arrangeras i kate
gorier och tillsammans beslutar gruppen hur man ska gå vidare med 
arbetet. OPERAmetoden används av många sociala företag för plane
ring och för att få med alla i beslutsprocesser. Som grund för delaktighet 
skapar den en trygg och positiv atmosfär där parets dialog utgör en 
trygg plattform. OPERAmetoden gör att det blir en synergieffekt, del
tagarna bygger på varandras resonemang och idéer så att slutresultatet 
blir större än vad den enskilda deltagaren själv kan komma fram till.

2. Delaktighet i utvecklingsarbetet av företaget

Det är inte förrän folk själva formulerar och säger att så här gör vi  
som det funkar – det spelar ingen roll hur käcka skrifter det finns ... 
Elisabet Abrahamsson, Vägen ut!

Det finns flera metoder när det gäller att skapa delaktighet i utvecklings
processen av ett arbetsintegrerande socialt företag. Mamas Retro 
använde sig av ett konkret arbetssätt när det gällde att skapa delaktighet 
kring handlingsplanen för att starta företaget.

Vägen ut! kooperativen använder sig av framtidsverkstäder 7 när de 
arbetar fram nya kooperativ. Det är en metod som tar tid – två dagar – 

6 OPERAmetoden kommer från Finland och är utvecklad av företaget Innotiimi, se www.innotiimi.se.
7 Framtidsverkstad är en strukturerad metod och ofta två personer som håller i verkstaden. Förberedelse, 

klar frågeställning och heterogen grupp på cirka 10–35 personer rekommenderas. Metoden innehåller 
strukturerade inslag, brainstorm och fantasifulla övningar. Läs mer på www.framtidsverkstad.se.
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och involverar alla berörda i utvecklingsarbetet, medarbetare och intres
senter. Pernilla Svebo Lindgren och Elisabet Abrahamsson funderar 
kring vikten av visioner och hur de använt sig av framtidsverkstäder:

Framtidsverkstad har varit en viktig metod för att skapa en  
gemensam vision.
Om man ska bygga på hållbarhet över tid och framåt – så måste man 
få den här gemensamma bilden. Framtidsverkstan har olika uttrycks
sätt i sig – men det handlar också om att man har tid. Vi har lätt att 
glömma bort att saker måste få ta tid! Alla kommer till tals då! Och  
det är ju också faktiskt så att den tar den tid som behövs. Den är hand
lingsinriktad, man gräver ner sig lite mera både med sådant som är 
positivt och sådant som är negativt.

Det handlar om att konkretisera och fatta beslut – att få med alla i 
beslutsprocessen – att skapa gemensamma bilder. Lekfullt också!
Pernilla Svebo Lindgren och Elisabet Abrahamsson

Just visionsarbetet är en viktig del av det sociala företagets möjligheter 
att få delaktiga medarbetare. Pernilla minns att hela Vägen ut!projektet 
började med en framtidsverkstad med olika affärsspår och idéer. I dag är 
de flesta av dem genomförda och Pernilla som verksamhetschef kan ofta 
påminna medarbetarna om den tiden, samtidigt måste visionsarbetet 
leva vidare där alla nya och gamla medarbetare engageras. Vägen ut! 
använder olika metoder och verktyg i sitt arbete för att mejsla fram 
visionen och en verksamhetsplan: 

Om man ska titta på visionsarbetet och hur vi jobbar med det nu de 
senaste åren för att koppla ihop det här med vision och mål, så införde  
vi för fyra år sedan att arbeta med Styrkortet 8 som metod för att ta fram 
en verksamhetsplan. Då använde vi oss av lite Open Space,9 Dialogkafé 

10, eller någon variant på detta kring att jobba fram: vad är vår vision? 
För att formulera den mer affärsmässigt eller styrkortsmässigt. Vi satt 
och jobbade i flera omgångar. Det var ju då vi beslutade att vi bygger 

8 Balanserade styrkort: Syftet med metoden är att skapa en mer balanserad styrning genom att koppla 
organisationens strategi till olika mätetal. Och lyfta fram olika aspekter som: vision, perspektiv, startegiska 
mål, framgångsfaktorer, mått och handlingsplaner.

9 Open Space: Open Space bygger på dialog och delaktighet och drivs av deltagarnas engagemang och 
ansvarstagande. Deltagarna skapar dagordningen tillsammans och har därefter frihet att välja vad de vill 
tala om, med vem och hur länge. Mötet blir på så sätt självorganiserande. www.skaparlust.nu.

10 Dialogkafé: Avsikten med ett dialogkafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor. 
Tolv personer till flera hundra kan delta. Se mer på www.skaparlust.nu.
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företag för en hållbar värld! Vi tog fram det och jobbade sedan metodiskt 
med styrkortet hela vägen. Vart är vi på väg, vad vill vi åstadkomma och 
så bröt vi ner det och det var också väldigt bra som ett visionsskapande 
arbete där alla som var med då faktiskt har det kvar i sig.

Pernilla och Elisabet menar att de haft ganska många workshops i olika 
konstellationer det sista året då man utvecklat två nya verksamheter 
inom Vägen ut! kooperativen: Lärjeån och Kajskjul 45. Processen och 
levandegörandet av visionen – vad är det för företag som vi vill driva – 
är kraftfull när man sedan tar beslut. Arbetet med att vidmakthålla 
visionen är en utmaning när det är väldigt många nya. Det har kommit 
till många nya ledare tillsammans med dem som var med från början. 

Det är många projekt som har påbörjat eller startat processer till 
arbetsintegrerande sociala företag. De flesta har en introduktionsperiod, 
som följs av en genomförandeperiod, då företaget byggs upp och med
arbetarna bestämmer sig för att vara med. Utbildningar och kompetens
utvecklingsinsatser finns med i projekten som riktar sig till många olika 
grupper. Utbildningsarbetet bör innebära att delaktighetsarbetet byggs 
in redan från första stund och i alla delar.

Många projekt har kompetensutvecklingsinsatser under startproces
sen och som en självklar ingrediens i företagets medarbetarpolicy. Det 
är viktigt för delaktigheten att få kompetensutveckling – att utvecklas 
och känna sig professionell i sitt arbete. Forskare menar att förutsätt
ningen för delaktighet är att det finns handlingsutrymme för medar
betarna och att man känner kontroll över sin arbetssituation.11 

Kunskap är makt. När man lär sig något växer man och varje dag blir 
en utveckling. Kunskap hjälper en också att skaffa en ny identitet. Hos 
oss har alla fått ett lönearbete, en anställning i kooperativet och vi har 
gått flera utbildningar. Alla har gått en kooperatörsutbildning. Vår kas
sör utbildar sig i ekonomi och bokföring, vilket hon aldrig har jobbat 
med förut. Några av oss har gått på datautbildning. Själv har jag börjat 
en utbildning som drog och alkoholterapeut. För att bli mer professio
nella går vi dessutom ofta på föredrag och föreläsningar. Visst är det bra 
med egna erfarenheter, men det räcker inte!
Tina Eriksson, kooperativet Karins Döttrar, några år efter att kooperativet startat.12

11 Karasek & Theorell, 1990.
12 Ur Nutekbroschyr 2005: Socialt företagande – en väg till arbetsmarknaden.
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3. Delaktighet i utvecklingen  
av uppgifter och affärsverksamhet
I inventeringen av arbetsintegrerande sociala företag 2012 fick nya före
tag beskriva hur de arbetar med delaktighet i planeringen och organisa
tionen av arbetsplatsen. I de dokument som skickades till Tillväxtverket 
beskrevs träffar på morgnarna på arbetsplatserna då man går igenom 
dagens arbete, veckomöten med planering, stormöten där alla verksam
hetsavdelningar är med, medlemsmöten, styrelsemöten. Några menar 
att närheten är så stor i företaget att man inte behöver formella möten, 
utan klarar det mesta på kafferasten.

Som rådgivare och utbildare har jag mött många personer som tycker 
att det är jobbigt med möten, och ledare i sociala företag som har dåligt 
samvete för att de inte blir av. Möten skjuts upp för man har så mycket 
att göra eller för att det inte finns en tydlighet om hur de ska användas. 
Motivationen att delta i möten har att göra med begrepp som väsentligt 
syfte, begripliga mål, struktur, former för dialog och ett respektfullt  
klimat. Det finns många metoder som kan hjälpa företagen att få bra 
mötesformer och samtidigt stor delaktighet i planeringen av verksam
heten. Varje företag måste hitta sitt sätt att fungera. Det är mycket som 
påverkar: medlemsgruppens behov och kapacitet, organisationen, 
affärsidén, arbetsuppgifterna. Ibland kan det låta enkelt som när Lena 
Holmgren på PULS AB i Lycksele, ett Gemenskapsföretag med cirka  
50 medarbetare, berättar om mötena på sitt företag där hon är verksam
hetschef:

Först så träffades jag, de två arbetsledarna och ordföranden och gick 
igenom företaget framåt och bakåt och hade tid att reflektera.

Sedan har jag avsatt en förmiddag då alla var med och då vi fortsatte 
kring våra affärsidéer. Så hade vi en ny träff en förmiddag. Mycket  
uppskattat. Då har vi gått igenom organisationen. Varför finns PULS? 
Historien. PULS organisation. Vad är en arbetsledare. Hur kan vi bli 
tydligare och visa vad var och en gör? Vad har PULSrådet för funktion 
och vad är PULS för er och vad är er funktion ...

Var och en fick skriva och tänka till. Och alla tänker till och när de 
gjort det så tar jag fram skylten och frågar – det här är PULS – stäm
mer det varför ni går till jobbet? Det var i maj så nästa gång blir det 
personalhandboken och efter den affärsplanen. Det finns alltid något 
att prata om.
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Personalhandboken är ett levande dokument som revideras varje år.  
Vi jobbar tillsammans – hela arbetslaget arbetar i grupper för att gå 
igenom boken. Är det något som ska förändras, kommer det till någon
ting, är det något som ska bort etcetera. När det är klart i grupperna så 
får jag dokumenten och så ändrar jag. Alla medarbetare ska ta del av 
personalhandboken.
Sedan när jag ändrat lägger jag fram boken och visar på overhead – så 
här ser den ut nu och på måndag lämnar jag in det till tryck, så har ni 
någon åsikt om något som inte är bra – säg till! Sedan presenteras  
personalhandboken för styrelsen.

En gång i månaden har vi personalmöten. Då har vi en stadigvarande 
dagordning och den är ju de olika arbetsområdena och arbets miljön – 
hur funkar Snicken? Bra? Dåligt? – Är det något som ska tänkas på? 
Det är problemen som ska lösas så är det något så ska det upp. Är det 
något som är bra ska det tas till vara.

Och så är det ju så att arbetsområdena också ska ha sina interna 
möten och i den dagordningen står – att det här ska du ta upp på per
sonalmötet. Till exempel: Vi vill att ni ska lämna tillbaka grejer när ni 
har varit på Snicken. Då kommer det upp när det är personalmöte. 
Eller om det har kommit in något nytt – någon förändring – som till 
exempel att det tas in cykelarbeten på Snicken. Och planering inför en 
dag på stan som är en marknad i augusti tillsammans med företagarna. 
Vad ska vi göra där? Ska vi stå där och vara vacker?

När jag frågade Lena om folk var aktiva på mötena, menade hon att det 
blivit en vana att prata inför alla i och med att man tränar sig varje mor
gon. Det blir inte så svårt då:

Jag tycker det – vi har ju en bra grej – morgonmöten. Dem håller jag 
alltid i och då får man träna på att varje dag är det någon som står där 
framme och får säga någonting. Så till slut matas det in så att – jag får 
säga någonting.

Hur gör du det?

God morgon – i dag är det måndag – hoppas helgen varit bra! (och så 
någon liten lyftande grej så vi får skratta). ”Dagens jobb står väl som 
vanligt nere på anslagstavlan vad var och en ska göra i gruppen. Är det 
någon förändring, frågar jag. Då är det arbetsledningen som svarar  
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– jo. Kalle är sjuk i dag och vi måste ställa in det där ... Då frågar jag 
om det är någon som har något speciellt – ordet är fritt – då kommer 
lite mer eller mindre som till exempel jag träffade en kund som var nöjd 
över PULS för att ... eller Jag tappade bort någonting så om ni ser det ... 
eller att det kommer något kring produktionen – att jag kan inte göra 
det här och så vidare ... Och sedan – om inte någon fyller år, så säger 
jag – Ja, då går vi till våra jobb!

Det är viktigt med regelbundenhet när det gäller möten. På PULS AB  
i Lycksele är det olika möten som hänger ihop. Varje verksamhet och 
ledare måste hitta sitt sätt att få medarbetarna delaktiga i arbetsplatsen 
och i arbetsuppgifterna. Det finns inte ett rätt sätt, utan det måste utgå 
från ledarens roll, gruppen, affärsverksamheten och en mängd olika 
lokala förutsättningar. Det som är viktigt är att man har en klar strategi 
för delaktigheten. 

Vägen ut! har en klar bild över olika information och möjligheter till 
delaktighet när det gäller nya medarbetare, anställda och de som är i 
olika rehabiliterings eller träningsplatser:

De använder sig av balanserade styrkort och arbetar med målen som 
läggs i tre och femårsplaner. När det gäller verksamheternas utveckling 
ger det en delaktighetsprocess där alla ska vara insatta i målsättningen 
och den vision som man ska arbeta mot. Styrkorten ger ramen för verk
samhetsledningen. De utgår från fyra delar: medarbetarna, erbjudande
processen, kunderna och finansieringen. Under dessa delar identifierar 
man kritiska framgångsfaktorer, strategiska mål två år framåt och de 
operativa målen. På ett blad kan man se allt som ska genomföras 2011. 
Personalchefen Elisabet Abrahamsson tycker att det fungerar bra:

Man sitter i medarbetargruppen och diskuterar det här och har förslag. 
På samordningsgruppen då alla verksamhetschefer träffas så diskuterar 
vi allihop och sedan när det väl är diskuterat och alla har varit med och 
man är överens – då blir alla texter gröna. Det är olika färger under 
processen och man kan inte få grönt förrän alla medarbetare har varit 
med och diskuterat detta.

Dessutom har man utarbetat handböcker för de olika verksamhetsinrikt
ningarna, till exempel arbetsträning och rehabilitering. Övriga hand
böcker behandlar organisation, struktur, medarbetarfrågor, utbildning, 
ekonomi, administration och försäljning och marknadsföring.
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Tydlighet leder till trygghet och tillit när det gäller organisationen. 
Gemensamma bilder och delaktighet i mål, vision, värderingar och hur 
de hör ihop med affärsverksamheten skapar en identitet och en stolthet 
som stärker kompetensen och som är viktig i kundkontakter och i mötet 
med nya medarbetare. 

Det kräver också reflektion och beredskap att utvärdera och omvärdera 
organisationen. Ett exempel är Unitis i Ljusdal: Tidigare valde medlem
marna i varje vecka vad man ville jobba med: Kaféet, affären eller verksta
den. Det fungerade bra för några med den valfriheten, men några hade 
svårt att klara av den – det blev en personlig press på vad de skulle välja.

Samtidigt så visade det sig att de flesta hade hittat sin grej, till exempel 
att måla och jobba med möbler. Någon funkade jättebra i affären och 
Mårten tog ett stort ansvar i kaféet. Vi delade in oss i tre team i stället. 
Sedan sa vi att teamen skulle vara självstyrande så att de själva hade 
total kontroll och insyn i verksamheten och sedan har jag som verksam
hetsledare bara att se till det övergripande. Det här med teamen är 
något som folk gillar. Det byts lite ändå. Ibland måste man hjälpa till i 
ett annat team för att de behöver hjälp. Har man bestämt sig för att 
arbeta i ett team, men vill pröva på att arbeta någon annanstans går 
det också bra. Men det är inte hipp som happ utan det måste planeras. 
Intervju med Bosse Hed, Unitis 2011

Många som arbetar i de sociala företagen har inte tidigare arbetat med 
affärsverksamhet. Man kan ha många andra erfarenheter som är av 
glädje för företaget, men den affärsmässiga kunskapen är inte så stor. 

Yalla Trappan i Malmö skapades parallellt med ett ESFprojekt. En av 
framgångsfaktorerna var att tre dagars teori var kopplade till två dagars 
praktiskt arbete. Det innebar att det blev en återkoppling direkt efter vad 
som var bra och vad som inte fungerade. Christina Merker Siesjö, ord
förande i föreningen Yalla Trappan och initiativtagare:

Vad måste vi göra något åt? – Ok, ni måste kunna lite matte – då kör vi 
lite procenträkning.
Kunskaperna som behövdes kom fram i den praktiska verkligheten och 
den praktiska verkligheten var inte på låtsas! Jag var ständigt där – vi 
kan inte köra med låtsaspengar eller något sådant utan vi måste ha det 
på riktigt och det ska inte vara praktik härsan och tvärsan utan nu ska 
det va inom oss själva så att vi kan vara öppna och snabbt relatera till 
vad som vi måste korrigera och förändra.
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Christina menar att det är viktigt med kompetensutveckling och tid för 
medarbetarna att kunna sätta sig in i hur priser, försäljning och all eko
nomi hänger ihop med deras arbete för att de ska kunna vara delaktiga i 
utvecklingsarbetet när det gäller arbetsorganisationen.

Christina lyfter även här fram visionens betydelse, att se det som ska 
kunna bli verklighet utifrån det som det är sprunget ur. Att kunna för
medla det i dialog med dem som är berörda och tillsammans med alla 
andra. Gemensamt för alla som gick utbildningen var att de hade bott i 
Sverige i 15–20 år och hade aldrig haft ett arbete varken i Sverige eller i 
sitt eget land. Några var analfabeter. Det är de inte längre. 

Det handlar om att tro på människor och människors möjligheter – 
och samtidigt se problemen. Christina menar att de måste vara så gott 
som säkra på att de avtal och uppdrag som de har går hem och att det 
funkar. Skulle det hända något är det viktigt att kunden hör av sig. De 
tänker alltid på att göra något för att förbättra verksamheten. 

Varje vecka träffas alla på Yalla Trappan och går igenom allt som ska 
hända och ibland är det speciellt för ateljén och ibland är det speciellt 
för köket. Och det som är min stora sak som jag tycker är absolut vikti
gast – att hela tiden tankar och förslag så mycket som möjligt ska växa 
utifrån dem som är i verksamheterna. Vad kan Saina för marmelad
recept? Har hon en mormor som har ett? Fånga upp alla kunskaper och 
färdigheter från ateljén, städet och vad det nu är för någonting och 
samtidigt se till att det blir någonting som är kommersiellt gångbart.

När det gäller vilka rätter som ska serveras går ansvaret runt mellan 
kvinnorna i köket. Olika har ansvar varje dag. Vid städuppdragen är 
målsättningen att alla tre som arbetar med städ är med – de får titta på 
lokalerna och avgöra. Det kan också vara så att de släpper ett uppdrag. 
Det kan vara för att någon är känslig för att det serveras alkohol på stäl
let eller att det innebär att gå igenom städningen tillsammans med en 
man. Christina menar att det måste respekteras och att man får hitta 
andra lösningar för att kunna ta uppdraget. 

Christina trycker på hur viktigt det är att skapa strukturer så att alla 
blir medvetna om ekonomin och hur den hänger ihop med hur före
taget kan klara sig. Medarbetarna var i början för generösa med portio
nerna. Det är viktigt att vara konkret och tydlig  att iaktta hur mycket 
som kastas i väg, att väga portioner, titta på kostnader och kommuni
cera det så att alla förstår.



21

d el ak t ig he t

Det är något som sitter djupt – att man ska vara generös ...
Där kan jag säga att nu har ju alla anställningar och vad är det som 
möjliggör att vi kan ha anställningar: jo – att folk köper våra varor och 
tjänster ... Det här att vara generös går som en röd tråd i verksamheten 
– till exempel när man städar, så städar man en timme extra för att det 
ska vara fint ... men det gäller att hålla sig till det som är viktigt. Då får 
det vara i samarbete med dem – att man pratar med dem och säger att 
vi vet att de gärna gör mer men det gäller att lägga upp tydliga arbets
scheman tillsammans med dem – det är det här som ska göras!

4. Delaktighet i styrningen av företaget
De arbetsintegrerande sociala företagen har en mängd olika former. 
Sociala arbetskooperativ ägs och drivs av dem som arbetar i företagen. 
Den kooperativa formen är inte någon associationsform, utan det är den 
ekonomiska eller ibland den ideella föreningen som främst passar verk
samhet efter de kooperativa principerna13 och en definition som säger: 
Kooperativt företag är en fristående sammanslutning av personer som 
frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, 
sociala och kulturella behov och önskemål genom ett samägt och demo
kratiskt styrt företag. I dessa företag är medlemmarna både arbetsgivare 
och anställda och här är det lättast att se delaktigheten i styrandet av 
företaget.

Pernilla Friberg i projektet Socialt företagande för ökad välfärd i  
Småland, tycker att det är viktigt att jobba med den kooperativa model
len och värderingarna. Hon ser gruppen som verktyg för individen och 
hur viktigt delaktigheten är för medarbetarna. Pernilla lyfter fram de 
kooperativa värderingarna och betydelsen av att utgå ifrån dem och att 
se och bekräfta medarbetarnas resurser. Samtidigt ser hon också att det 
finns individuella skillnader: det kan betyda jättemycket bara att få vara 
med. Det är inte alltid som medarbetaren vill gå med i den kooperativa 
föreningen som medlem eller sitta i styrelsen. Ganska många sociala 
arbetskooperativ tar också in resurspersoner i styrelsen för att få hjälp 
med företagsledningen.

13 De kooperativa principerna: Frivilligt och öppet medlemskap, Medlemmarnas ekonomiska deltagande, 
Demokratisk medlemskontroll, Självständighet och oberoende, Utbildning, praktik och information, 
Samarbete mellan kooperativa föreningar och samhällshänsyn.
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Det sociala arbetskooperativet Unitis har styrelsemöten en gång i måna
den. Ibland har styrelsen först ett planeringsmöte och sedan ett styrelse
möte strax efteråt för att ta besluten. I styrelsen sitter fem kooperatörer, 
fyra coacher och dessutom två föräldrar som har funnits med sedan 
starten. Det senaste året har också en ytterligare extern person kommit 
in i styrelsen, en speciallärare. Bosse Hed som är verksamhetsledare har 
berättat om utvecklingen av styrelsearbetet: 

Nu skulle jag nog vilja säga att styrelsen är väldigt stark och det har 
den nog alltid varit, men vi har blivit noggrannare med att hela tiden 
påtala för varandra att vi måste vänta på beslut i styrelsen, det är 
mycket att göra och allt rullar bara på i en slags hastighet.

På frågan hur det fungerar när ordföranden har en intellektuell funk
tionsnedsättning svarar Bosse: 

Då kommer coachrollen in. Om det är ett jätteviktigt beslut – hur går 
det till och hur kan ordföranden få instrument att fatta ett bra beslut? 
Då blir det att hon och jag gör det tillsammans. Vi sitter tillsammans 
och hon ber mig att förklara och då försöker jag förklara på ett så lätt 
språk som möjligt och sedan frågar jag om hon har förstått.

Vissa ideella föreningar som driver arbetsintegrerande sociala företag är 
öppna för att medarbetarna ingår i medlemsgruppen och kan vara med  
i styrelsen. I andra företag finns möjligheter till påverkan genom att 
arbetsplatsens medarbetare har representanter i styrelsen etcetera. I flera 
former av arbetsintegrerande sociala företag har man inte medarbetar
representanter i styrelserna. Vissa sociala företag startas av personer 
och/eller organisationer i lokalsamhället.14 De kan vara i form av ekono
misk eller ideell förening. Ibland har dessa föreningar ett helägt aktiebo
lag där de bedriver den arbetsintegrerande affärsverksamheten, de kallas 
ibland för Lokala gemenskapsföretag. Även aktiebolag med begränsad 
vinstutdelning kan driva arbetsintegrerande sociala företag, men de är 
väldigt få. I dessa former och hos de stora idéburna organisationerna 
som bedriver arbetsverksamheter ligger ofta medarbetarnas delaktighet 
i upplägget av den egna arbetsinsatsen och i arbetsplatsens organisering, 
men inte i de strategiska besluten som tas av styrelserna. 

14 Observera att organisationer inom den offentliga sektorn inte kan vara med och äga ett arbets
integrerande socialt företag eftersom ett av kriterierna är det organisatoriska friståendet från den 
offentliga sektorn.
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Det finns en mängd blandformer. Några huvuddrag kan kanske förstås 
utifrån nedanstående figur: 

För: Föreningen ägs av sina medlemmar och styrs via årsmöten/stämmor som  
väljer styrelse och ordförande och är ofta arbetsgivare med avtal med en 
arbetsgivarorganisation. 

Arb: Arbetsorganisationen organiseras i en eller flera grupper och med en eller  
flera ledarfunktioner.

AB: I Lokala gemenskapsföretag äger den ideella föreningen ett aktiebolag.

* Lokala gemenskapsföretag kan man också kalla sociala företag där lokala 
organisationer bildar en ekonomisk förening.

Medlemsgrupperna är de som äger och driver företagen med årsmöten/
föreningsstämmor och val av styrelse, medan arbetsorganisationen har 
sin ledning och delaktighet för medarbetarna. I de sociala arbetskoope
rativen är det samma medlemmar som driver företaget (föreningen) och 
arbetsorganisationen. De övriga formerna har föreningar/bolag som  
driver företagen.

Medlem – ägare – medarbetare …

För Arb

Medlemmar

Sociala arbets-
kooperativ

Arb

Medl

Kooperativ och
Id & ek föreningar

För Arb

Lokala
gemenskapsföretag

AB

Medl

För
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Vägen ut! kooperativen och Unitis är sociala arbetskooperativ, medan 
Yalla Trappan drivs av en ideell förening. PULS AB är ett Gemenskaps
företag. De olika formerna ger olika förutsättningar för delaktighet när 
det gäller att driva själva företagandet och att välja styrelse och kunna 
påverka verksamhetens företagsmässiga utveckling. För att alla medar
betare ska kunna vara delaktiga i sin arbetssituation krävs att det finns 
en tydlighet över organisationen, vem som driver vad och hur möjlig
heterna till inflytande kan se ut. Det handlar alltså inte bara om att sitta 
med i styrelserna utan det handlar om att ha insikt i organisationen och 
maktstrukturen och att det finns en transparens kring företagets styr
ning till medarbetarna och en riklig och tydlig kommunikation. Det är 
viktigt att mål och värderingar stämmer överens med upplevelsen av hur 
verkligheten ser ut i företaget.

Delaktighet beror på medarbetarna

Delaktigheten i styrningen av företagen beror också på medarbetargrup
perna. De sista trappstegen på Arnsteins trappa består av: Samarbete, 
delaktighet i beslut, beslutsmakt och att utöva ledarskap och styrande 
makt. De olika arbetsintegrerande sociala företagen är olika. Vissa har 
verksamheter med en ganska stadigvarande grupp medarbetare, där  
delaktigheten kan vara stor kring styrningen av företaget, som i Unitis 
ovan. Andra företag har en fast kärna av anställda medarbetare och en 
rörlig grupp av personer som kommer till företaget på tidsbestämda 
åtgärder för arbetsprövning/träning, rehabilitering etcetera. Här kan  
den stadigvarande gruppen äga delaktighet i styrningen av företaget, 
men den delaktigheten omfattas inte av dem som kommer in i kortare 
perioder. 

I ett flertal företag finns det möjligheter till karriär inom företaget, 
där man kan erbjuda anställning efter att någon har varit inne i Syssel
sättningsfasen (före detta fas 3), eller någon annan arbetsmarknads
åtgärd. Förutsättningen är att det finns bra affärsidéer och intäkter i 
företaget som kan täcka en löneanställning. Bra villkor för lönebidrag, 
utvecklings och trygghetsanställningar gör det i dag möjligt att anställa 
fler personer i de arbetsintegrerande sociala företagen. Det bör vara en 
viktig målsättning att människor ska komma in på arbetsmarknaden 
och gå från bidrag till lön! Det innebär också en stark motivation till 
delaktighet och ansvar i företaget, att jag har en anställning och därmed 
en långsiktig relation till det sociala företaget.
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Många sociala företag uppmuntrar sina medarbetare att delta i företags
utvecklingen genom att de får möjligheten att utveckla idéer som utgår 
från deras intressen och kompetens och därigenom skapa nya affärs
områden. De arbetar också med att stödja medarbetarna att få erhålla 
arbete i andra företag och organisationer. 

De sociala företagen vänder sig till olika målgrupper – allt från perso
ner som har stora arbetshinder till personer som behöver komma i gång 
efter att ha varit borta från arbetsmarknaden en lång tid, men som inte 
har några egentliga arbetshinder. Det är en utmaning för alla arbetsinte
grerande sociala företag att hitta former för delaktighet när det gäller 
beslutsmakt i företaget (att kunna påverka styrelsen eller att vara en del 
av styrelsen) och att kunna utöva ledarskap och styrande makt där detta 
är möjligt. Viktigt är att poängtera att delaktighet i styrelser och besluts
makt genom medlemskap eller att sitta i styrande kommittéer etcetera är 
en fråga om frivillighet. Det är inte alla som vill ta på sig det ansvaret. 
Det är också lika viktigt att reflektera över varför vissa medarbetare inte 
vill. Det finns många anledningar som kan handla om den personens 
situation eller behov, men det finns också många anledningar som har 
med företagets organisation att göra: klimat, maktfördelning, kommuni
kation, information, tydlighet om ansvar och befogenheter, men också 
tydlighet om stöd och uppmuntran när det gäller att engagera sig och ta 
ansvar. 

Några forskare menar att motivationen är individens vilja att aktivt 
genomföra sina åtaganden i arbetet, och när medarbetaren ser sina 
arbetsuppgifter som en del av helheten i organisationen och vill bidra 
till att uppnå framgång, övergår motivationen till att bli ansvarstagande.15 

Det finns inte några enkla modeller för delaktighet, utan varje företag 
måste hitta sitt sätt, utifrån organisationsform, målsättning, affärsidé, 
värderingar, medarbetargrupp, lokala förutsättningar etc. Det vore roligt 
om de svenska modellerna av arbetsintegrerande sociala företag med sin 
starka betoning på delaktigheten i arbetet och företagandet kan utveckla 
goda former som kan spridas.

15 Wiberg, L. & Stemma, I. (1988). Målförverkligande ledarskap – en bok om självständighet och samverkan. 
Stockholm: Norstedts förlag.
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