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Förord 
Det har varit spännande att skriva denna uppsats. Vi har fått chansen att utforska ett ämne som 

intresserade oss och sedan fått fördjupa oss i detta under en längre tid. Det är inte ofta man får 

en sådan möjlighet. Det har varit som en lång och spännande resa som nu nått sitt slut. De 

erfarenheter som vi bär med oss är att det både varit roligare och jobbigare än vi anade när vi 

startade. Under resans gång har vi mött många människor som stöttat och hjälpt oss framåt i 

vårt arbete, människor som gjort denna uppsats möjlig. 

 

Först och främst vill vi tacka både kooperatörer och handledare ute på de platser som vi 

besökt. Ni ställde upp och tog er tid med oss, utan er hade vi aldrig kunnat göra detta arbete. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Hans-Erik Hermansson, för goda råd under resans gång och 

all vägledning i slutspurten. 

 

Och sist men inte minst, tack alla våra nära och kära för att ni ställt upp för oss och dessutom 

stått ut med oss under våren. Till er vill vi bara avsluta med att säga: 

– Vi har landat nu. Vi är hos er igen! 

 

 

 

 

Vänersborg den 19/5 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Att ha ett arbete är betydelsefullt, men det är ingen självklarhet för alla människor. Samhället 

förändras ständigt och idag ställs det höga krav på effektivitet och personliga kompetenser. 

Det gör att många människor har svårt att nå upp till dessa krav och hamnar istället utanför 

arbetsmarknaden. Vi vill med denna uppsats visa på en alternativ verksamhetsform som kan 

bryta ett utanförskap och som kan få människor integrerade i samhället igen. Därför har vi 

valt att studera sociala arbetskooperativ vilket är företag som drivs i föreningsform av 

medlemmarna själva. Uppsatsen syftar till att studera sociala arbetskooperativ med 

utgångspunkt på hur de är organiserade samt vilken betydelse arbete, gemenskap och 

handledare har på verksamheten. Vi har gjort en kvalitativ studie där kooperatörer och 

handledare har fått berätta om sina egna erfarenheter av att arbeta på dessa kooperativ. Vår 

studie är en fördjupning av två skilda organisationsformer inom sociala arbetskooperativ. Vi 

visar på skillnader bland sociala arbetskooperativ och hur olika betydelse de kan ha för 

kooperatörerna beroende på hur de är organiserade. 

 

Nyckelord: Sociala arbetskooperativ, arbete, gemenskap, delaktighet och empowerment.   

 

Abstract 
To have an employment is important, but it’s not obvious for everyone. The society is in 

constant change and today there are high demands for efficiency and personal qualifications, 

which make many people having difficulty reaching those demands. Instead they will end up 

outside the labour market. With this essay we want to point out an alternative activity form, 

which can help people from becoming an outsider of society. This will hopefully help people 

to get integrated in society again. Therefore we have chosen to study unincorporated 

organizations, which mean that a company is running an association by the members 

themselves. This essay is aiming to study unincorporated organization with basis on how they 

are organized and with a focus on organizational model, work as a creative activity, the spirit 

of co-operation and the pedagogical role of the supervisor. We have carried out a qualitative 

study where the participants and the supervisors have told there own experiences working in 

unincorporated organizations. Our study is an attempt to deepen our analysis by selecting two 

organizational models.  

 

Keywords: Unincorporated organization, work, community, participation and empowerment. 
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1. Inledning och presentation 
 

Bakgrund och beskrivning av ämnesval 
Detta är en studie om sociala arbetskooperativ, dess organisationsform och människorna som 

arbetar där. Anledningen till att vi valde ämnet är att vi vet att det finns många människor 

med olika former av arbetshinder som befinner sig i gränslandet mellan den ordinarie 

arbetsmarknaden och annan sysselsättning, som till exempel daglig kommunal sysselsättning. 

Det kan röra sig om människor med olika funktionshinder, långtidsarbetslösa, ungdomar, 

invandrare och människor med en bakgrund inom missbruk eller kriminalitet. Människor som 

kanske aldrig får chansen på den ordinarie arbetsmarknaden eller som inte klarar av det tempo 

eller de kvalifikationer som arbetsgivare söker. Samtidigt har de så mycket mer att ge än vad 

samhället kan erbjuda dem beträffande sysselsättning. Ingen av oss hade sedan tidigare några 

direkta kunskaper om sociala arbetskooperativ. Men vi blev intresserade av denna 

verksamhetsform under ett projekt tidigare i vår utbildning. Vi har också mött människor som 

bollats mellan olika instanser och på detta sätt hamnat i ett utanförskap i samhället. Vi tycker 

det är synd att man inte i samhället tar bättre vara på människors egna inneboende resurser. 

Att man inte tar tillvara varje människas kunskap är både ett mänskligt och 

samhällsekonomiskt slöseri, skriver Blideman och Karlsson (2003). De sociala 

arbetskooperativen kan vara ett bra alternativ för många människor och detta är en form av 

verksamhet som växer fram i Sverige. 

 

Sociala arbetskooperativ är en relativ ny företeelse i Sverige. Vi i Sverige har liksom många 

andra länder inspirerats av Italiens sociala arbetskooperativ. I slutet av 1980-talet startade de 

första sociala arbetskooperativen i Sverige. Dessa vände sig i första hand till människor med 

psykiska arbetshinder, medan arbetsgrupperna idag är alltmer blandade. En stor tillväxt av 

sociala arbetskooperativ i Sverige har skett under de senaste åren. År 2002 fanns det nittio 

olika sociala arbetskooperativ som gav arbete åt över tusen människor (Laurelii, 2002). 

Sociala arbetskooperativ har växt fram som en del av den sociala ekonomin, vilket bygger på 

organiserade verksamheter som är fristående från den offentliga sektorn. De skall i första 

hand ha samhälleliga ändamål och bygga på demokratiska värderingar. Dessa verksamheter 

drivs mest i form av kooperativ, föreningar och stiftelser (Regeringskansliet, 1999). 
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Den sociala ekonomin fick sitt genomslag under mitten av 90-talet, då intresset i Sverige 

ökade för alternativa organisationer i produktionen av välfärdstjänster. Dessa influenser kom 

till oss i och med EU inträdet (Wijkström & Lundström, 2002). De sociala företagen har haft 

en avgörande roll när det gäller att skapa arbete åt grupper som stått utanför den ordinarie 

arbetsmarknaden (Bartilsson m.fl., 2000). Social ekonomi kan ses som en tredje sektor, som 

står mellan det offentliga och det privata. Den största skillnaden mellan sociala och privata 

företag är att de sociala fokuserar på människor och inte på kapital (Olsson, 1994).  

 

Det finns en stor variationsrikedom inom sociala arbetskooperativ och de kan också ha olika 

betydelse för människor. För några betyder dessa kooperativ en form av arbetsträning för att 

gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, medan det för andra är en möjlighet till att få ett 

meningsfullt och tryggt arbete. För alla människor i sociala arbetskooperativ är delaktigheten, 

arbetet och gemenskapen där en viktig del i deras personliga utveckling, men målen för 

gemenskap och arbete ser olika ut. Även förutsättningarna för deras affärsverksamhet ser 

olika ut, beroende på vilken målsättning man har för sitt kooperativ (Laurelii, 2002). 

 

Blideman och Laurelii (2003), skriver att sociala arbetskooperativ är företag som drivs i 

föreningsform av medlemmarna själva. I Sverige bildas oftast sociala arbetskooperativ som en 

ideell eller ekonomisk förening. Det vanligaste är att sociala arbetskooperativ startar i 

projektform. Initiativet till att starta sociala arbetskooperativ kan komma genom att grupper 

själva går samman och vill starta en verksamhet. Det kan också vara olika 

intresseorganisationer som stödjer sina medlemmar att driva ett kooperativ eller eldsjälar 

inom kommunen som vill arbeta på ett annorlunda sätt. För att sociala arbetskooperativ skall 

kunna genomföras behövs ett gott samarbete mellan människor, organisationer och offentlig 

sektor. I samverkan mellan myndigheter handlar det inte enbart om bidrag utan även om att 

stötta idén. Kooperativen får olika former av stöd som varierar utifrån målgrupp, 

kooperativets mål och lokala förutsättningar. Stödet kan vara utbildning, handledare, lokaler, 

startbidrag och utvecklingsresurser. Kooperatörerna själva har ofta försörjning via bidrag, från 

försäkringskassa eller arbetsförmedling. I de sociala arbetskooperativen fokuserar man på 

individernas behov och utveckling istället för företagets vinstintresse. Om det sociala 

arbetskooperativet ändå får ett ekonomiskt överskott beslutar kooperatörerna vad pengarna 

skall användas till, men det skall gå tillbaka till verksamheten på ett eller annat sätt.  
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De flesta sociala arbetskooperativ har en eller två handledare, men det finns kooperativ som 

klarar sig utan det. Handledarens roll i ett socialt arbetskooperativ ser olika ut beroende på 

gruppens behov och i vilket skede verksamheten är. När kooperativet startar behövs 

handledaren som stöd för gruppen i deras processer att forma sig, skapa ett bra klimat samt 

utveckla verksamhetens idéer och arbetsuppgifter. Handledarens roll förändras när det sociala 

arbetskooperativet är igång, det är då meningen att handledaren skall dra sig tillbaka. Målet är 

att medlemmarna skall driva det sociala arbetskooperativet så självständigt som möjligt, men 

handledaren skall finnas till hands när det behövs. På många sociala arbetskooperativ är det 

handledaren som står för kontinuiteten i gruppen när den förändras och medlemmar slutar 

eller nya börjar (Blideman & Laurelii, 2003).  

 

Vårt intresse för sociala arbetskooperativ har väckts genom att denna organisationsform 

fokuserar på varje enskild individ och att alla ges en möjlighet att utvecklas. Genom arbete 

och gemenskap i sociala arbetskooperativ, får man en chans att bli en del av samhället igen 

och skaffa sig en ny identitet som kooperatör. Människors behov av att ingå som en del i en 

social gemenskap och delaktighet, är något som vi både bär med oss av egna erfarenheter, 

men också något som genomsyrat hela vår utbildning. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv ser 

man till varje människas egna resurser och fokuserar på möjligheter istället för hinder. 

Människor utvecklas genom självbestämmande och aktivt deltagande. Utifrån detta synsätt 

byggs självförtroende upp hos människor.  

 

Genom detta examensarbete såg vi en möjlighet till att lära oss mer om en alternativ 

sysselsättningsform som kan få människor att växa. Vi vill att du som läser vår studie också 

skall få en kunskap om hur sociala arbetskooperativ kan vara organiserade och vad dessa 

kooperativ kan ha för betydelse för dess medlemmar.  

 

Presentation av uppsatsen   

Vi kommer i nästa kapitel att beskriva vad vi vill undersöka i denna uppsats och hur vi gått 

tillväga för att få reda på det. I kapitel tre kommer du att få läsa om de begrepp och teorier vi 

haft som utgångspunkt för vårt arbete. Resultat från vår undersökning redogör vi för i kapitlet 

Sociala arbetskooperativ, där vi beskriver två olika organisationsformer inom ramen för det 

sociala företagandet. I det sista kapitlet kommer du att få läsa våra reflektioner om hur vi 

upplevde dessa sociala arbetskooperativs betydelse för kooperatörerna.   
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2.  Syfte och metod 

 

Syfte och frågeområden 
Vårt övergripande syfte är att studera sociala arbetskooperativ som pedagogisk 

verksamhetsform i socialt arbete/socialpedagogik. Genom denna uppsats vill vi belysa 

likheter och olikheter hos två sociala arbetskooperativ med fokus på: 

- hur de är organiserade samt vilken betydelse handledarrollen spelar på kooperativet. 

- vilken betydelse arbetet och gemenskapen på kooperativen har för kooperatörerna.  

 

Metod och material 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning som utgått från människors egna berättelser och 

erfarenheter av sociala arbetskooperativ som organisationsform. Innan insamlandet av vår 

empiri och under bearbetningen av materialet har vi läst och använt oss av valda delar ur 

Holme och Solvang (1997).  Undersökningen gjordes genom fältstudier, samtal och intervjuer 

med kooperatörer och handledare. Vår uppfattning var att vi på detta sätt bäst kunde få svar på 

våra frågor. Kanske hade vi fått fram en annan bild av kooperativen om vi utöver fältstudierna 

även haft deltagande observationer. Men det vi ville höra var människors egna upplevelser om 

hur deras dagar ser ut på det sociala arbetskooperativet. Med observationer hade det istället 

blivit vår uppfattning om hur deras dagar ser ut på kooperativet. Därför såg vi stora fördelar 

med att låta kooperatörer och handledare själva beskriva och berätta med egna ord. Givetvis 

är vi medvetna om att vår undersökning är ett litet nedslag, och på inget sätt representativt för 

sociala arbetskooperativ generellt. Vi visar på verkligheten för ett visst antal människor. Inte 

heller här kan vi säga oss spegla den enda verkligheten, men varje människa har sin bild av 

verkligheten och här är några människors berättelser.  

 

Tillvägagångssätt 

Vi började vår undersökning med att göra en litteraturgenomgång och inhämtade fakta från 

både sociala arbetskooperativ och kooperativa stödorganisationer. Därefter tog vi kontakt med 

personer som genom sitt arbete har stor kunskap om sociala arbetskooperativ. De gav oss 

uppslag på olika sociala arbetskooperativ utifrån organisationsform och målsättning med 

verksamheterna. Vi ville ha sociala arbetskooperativ i vår undersökning med olikheter för att 

få se variationen hos kooperativen. 
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Urval av sociala arbetskooperativ 

Vår utgångspunkt var att fördjupa oss i två sociala arbetskooperativ. Men för att veta vilka två 

kooperativ vi skulle välja till vår undersökning ville vi först göra fältstudier hos några sociala 

arbetskooperativ. Eftersom ingen av oss hade någon större kunskap om denna form av 

verksamhet, ville vi skapa oss en bild av hur de kunde se ut. Vi valde ut fyra kooperativ som 

vi blev intresserade av och som skilde sig på olika sätt från varandra i organisationsform.  

Därefter gjorde vi fältstudier på dessa fyra kooperativ. Under dessa fältstudier fick vi en första 

kontakt med dem som jobbade där. Detta gjorde också att de fick en möjlighet att känna efter 

om de var intresserade av att vi skulle komma tillbaka för fördjupning av verksamheten. 

Under fältstudierna träffade vi kooperatörer, handledare och andra deltagare. Vi pratade om 

verksamheterna och deras roller i kooperativen. Under besöken gjordes anteckningar som vi 

senare sammanställde. Vi fick också material som till exempel broschyrer och stadgar, som vi 

använt oss av i vårt arbete.  

 

Efter besöken trodde vi att allt skulle falla på plats och att vi skulle ha en klar bild för oss vad 

ett socialt arbetskooperativ är. Dessvärre blev det om möjligt än mer invecklat och vi förstod 

att de kan se väldigt olika ut. Alla hade saker som vi fann intressanta och gärna ville se mer 

av, men till slut valde vi genom ett strategiskt urval ut de två som organisatoriskt sett skilde 

sig allra mest åt (Holme & Solvang, 1997). Vilka dessa skillnader var beskriver vi närmare i 

vårt resultat. 

 

Urval av personer till intervjuerna   

Vår tanke var att göra enskilda intervjuer med två kooperatörer och en handledare på varje 

kooperativ. Detta för att vi skulle få en bra beskrivning av deras verksamhet. Vi kontaktade de 

två kooperativen för att boka intervjusamtal. När vi pratade med handledaren på kooperativet 

som vi valt att kalla Ankaret, sade hon att det var tre kooperatörer som var intresserade. Vi 

valde då att göra intervju med dem alla tre eftersom vi såg det som en möjlighet att ytterligare 

berika vårt material. Vi intervjuade även handledaren samt ställde fördjupningsfrågor om 

verksamheten till henne. På kooperativet som vi kallar Brisen intervjuade vi två kooperatörer 

och ställde fördjupningsfrågorna angående verksamheten till en av dem. Det gjorde vi 

eftersom det inte fanns någon handledare på detta kooperativ. Samtliga personer som vi 

intervjuade var kvinnor och intervjuerna gjordes på deras arbetsplats. Att det endast var 

kvinnor som vi intervjuade berodde på att inga män arbetade på Ankaret och Brisen.  
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Intervjuform  

Vid intervjusamtalen använde vi oss av frågemallar som har sett lite olika ut beroende på om 

det har varit till kooperatörer eller handledare. Vi använde oss av öppna frågor, så att de 

intervjuade själva kunde berätta och beskriva om sina erfarenheter och upplevelser. Men vi 

hade också underfrågor för att se till att vi verkligen fångade det vi ville få svar på (Holme & 

Solvang, 1997). Fördjupningsfrågorna om själva verksamheten var däremot direkta frågor och 

vissa av dem hade vi mejlat ut i förväg, så att de hade möjlighet att ta reda på information 

innan och inte behövde leta efter det vid våra besök. 

  

Bearbetning av materialet 

Fyra av de sex intervjuerna bandades. Under två av intervjuerna på Ankaret fördes istället 

anteckningar. De fyra bandade intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant innan bearbetning. Vi 

arbetade sedan med detta material var för sig. Det gjorde vi genom att dela in 

intervjumaterialet utifrån fyra områden; sociala arbetskooperativ och dess organisation, 

handledarrollen, arbetet samt gemenskapen på kooperativen. Därefter bearbetade vi materialet 

gemensamt och sammanställde det. Vi upplevde det som en fördel att vi var två som arbetade 

med samma material eftersom att vi uppmärksammade olika saker, utifrån våra egna intressen 

och erfarenheter. Men ändå såg vi när vi skulle sammanställa materialet att vi hade hittat 

gemensamma mönster.  

 

Etiska ställningstaganden 

Personerna i studien är anonyma och likaså kooperativens namn. De namn vi har på 

kooperativen i studien är fingerade. Vi har också valt att inte heller nämna var denna studie är 

gjord, eftersom vi inte ser att det har någon betydelse för studiens resultat. Vid besöken på 

kooperativen presenterade vi oss, vår utbildning och vad vi tänkt med studien. 

Anteckningarna vid våra besök sammanställde vi och mejlade över till kooperativen för 

godkännande, innan vi arbetade vidare med detta material. Innan intervjuerna informerade vi 

även personerna om vad vi hade tänkt fokusera intervjuerna på, om anonymiteten samt att 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas (Holme & Solvang, 1997). De fick 

välja om de ville att vi spelade in samtalet eller om vi skulle föra anteckningar. Dessutom fick 

de förfrågan om att godkänna materialet från intervjuerna innan vi arbetade vidare med det.  
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3. Vår teoretiska referensram 

 

Arbete, gemenskap och organisering  
Vår uppsats har ett socialpedagogiskt perspektiv. Vi utgår från att det finns många olika 

förhållanden som påverkar en människa eller en grupps utveckling, växande och livskvalitet. 

Det är viktigt att se till helheten kring människors livssituation (Madsen, 2001), och använda 

sig av människors motivation och tidigare erfarenheter som utgångspunkt och kraftkälla i det 

sociala arbetet (Berglund, 2000).  

 

Vårt arbete handlar om socialt företagande i form av sociala arbetskooperativ. En modell som 

bygger på att människor som tidigare stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden gemensamt 

går samman, tar saken i egna händer och skapar sina egna arbeten. Men som vi tidigare skrivit 

så är det inte sociala arbetskooperativ rent generellt som vi studerat. Vi har valt att fokusera 

på sociala arbetskooperativ som organisationsform och vad den har för betydelse för 

kooperatörerna. Detta eftersom det inom ramen för ett socialt arbetskooperativs organisation 

ryms många delar som i sin tur påverkar kooperatörerna. Viktiga områden inom sociala 

arbetskooperativ är arbetet och gemenskapen i gruppen. Något annat som är betydelsefullt är 

hur de är organiserade rent praktiskt, som till exempel om det finns handledare eller inte. Vi 

har valt att arbeta utifrån dessa begrepp i vår uppsats.   

 

Arbete 

Att var behövd av andra och vara delaktig i samhället genom ett arbete är viktigt i vår kultur. 

Vad man räknar som arbete kan se olika ut för oss alla. En del ser arbete som nödvändig 

sysselsättning som ger en tryggad försörjning. Andra ser arbetet främst som en 

utvecklingsmöjlighet. Antingen i form av karriär och ekonomisk vinning eller som en 

möjlighet till personlig utveckling där lönsamheten inte är det viktigaste. Madsen (2001), 

skriver att arbete inte enbart skall ses som produktion av varor och tjänster utan istället också 

till människors förmågor. Arbetet innebär också ett samspel mellan människor och är en arena 

för att socialisera sig in i en yrkesidentitet. Oavsett vad man lägger för mening i ordet arbete, 

så har det stor betydelse för oss människor. Laurelii (2002), menar att arbete är en viktig 

förutsättning för människors hälsa och välbefinnande. 
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Förr fanns det gott om enklare arbeten som för en del sågs som ett sätt att ta sig in på 

arbetsmarknaden, medan det för andra blev en trygg arbetsplats. Idag är nästan alla dessa 

arbeten borta, nu gäller hög effektivitet och rationalisering istället. Många människor som 

förut hade denna typ av arbeten har svårt för att få ett jobb idag. Det finns människor som 

både vill och kan jobba, men som inte får chansen. Rätten till arbete är för många självklar 

och grundläggande. En av målsättningarna i Regeringsformen är att det allmänna skall trygga 

rätten till arbete (Blideman & Karlsson, 2003). Det är en av många outtalade normer i 

samhället att man som vuxen bör ha ett arbete och att det ses som det normala, skriver 

Denhov (2005). Hon skriver vidare att inte ha något arbete kräver en förklaring och en giltig 

orsak till varför man inte gör rätt för sig utan ligger samhället till last. Att ha ett arbete, menar 

Sjöberg (2002), är viktigt för människor på många olika sätt. Veckorna får struktur och 

variation genom att man har arbete och fritid.  Att ha ett arbete innebär att människor lämnar 

sina hem, får erfarenheter och kunskaper som de kan dela med sig av till andra. Enligt 

Giddens (2003), är arbete dessutom betydelsefullt för den personliga identiteten, man får en 

social identitet och blir en del av samhället. Arbete ger också möjligheter till att skapa nya 

sociala kontakter. 

 

Gemenskap 

Gemenskap är ett vitt begrepp, som kan tolkas på många olika sätt. Vi ser social gemenskap 

som en relation med andra, att ingå i en grupp, att känna samhörighet och meningsfull 

delaktighet i samhället. Svedberg (2003), skriver att människor anpassar sig för att bli 

accepterade i olika grupper och i samhället. För alla människor finns en längtan av att känna 

tillhörighet och gemenskap. Ensamheten skrämmer oss människor eftersom identiteten är 

beroende av andra för att utvecklas. Jaget växer fram som ett resultat av samhället vi vistas i 

och vilken grupp av människor vi är tillsammans med. Människors personlighet förändras 

livet igenom utifrån erfarenheter, handlingar och samspel med andra. Holm m.fl. (1997), 

menar att de personer som vi har en nära relation till spelar en stor roll för hur vår självbild 

blir. I våra liv är vi beroende av de sociala relationerna vi har till andra människor. En nära 

relation är speciell och unik samt präglas av ärlighet till varandra. Även Madsen (2001), 

beskriver hur man i en gemenskap identifierar sig och känner samhörighet, vilket leder till 

förmågan att känna medkänsla med andra. Att ingå i en grupp och känna gemenskap ger ett 

stöd i vardagen och en trygghet för att kunna utvecklas. Genom gemenskapen införlivas man 

också in i samhällets gemensamma referensram (Madsen, 2001). 
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Organisering 

En annan viktig aspekt när det gäller sociala arbetskooperativ är organiseringen. Med det 

menas att människor går samman för ett gemensamt mål. Detta kan ske på alla nivåer i 

samhället men vi har valt att se till organisering på gruppnivå och inom ramen för ett företag.  

 

Människor som befinner sig utanför i samhället är många gånger maktlösa och beroende av 

andra. Många har kanske förlorat tron på sina egna resurser och kapacitet. Det är då viktigt att 

människor får en chans att stärka sina egna möjligheter till självhjälp. Tron på människans 

kapacitet skapar självkänsla och leder till en känsla av egenmakt (Skau, 2001). Här spelar 

omgivningen en stor roll, genom att ge människor en chans. I sociala arbetskooperativ är det 

tänkt att handledaren skall ha den rollen, att de stödjer kooperatörerna så att allas kompetens 

kommer till sin rätt. Genom att organisera sig och medverka i sådana processer kan människor 

ta makten över sina liv (Laurelii, 2002). Man måste sträva efter att i samhället öka 

förutsättningarna för människors vidare utveckling av egna inneboende resurser och 

kompetenser (Madsen, 2001). 

 

Ett sätt som i praktiken stärker människors egenmakt är social mobilisering. Med mobilisering 

menas att man samlar och tar vara på både mänskliga och materiella resurser genom att 

organisera sig. Detta sker oftast när människor har ett gemensamt problem, men ändå har en 

idé om hur man kan ta sig ur detta och en insikt om att det endast kan göras genom samlade 

krafter (Starrin, 1997). Det kan handla om allt från folkrörelser till självhjälpsgrupper. Ofta 

finns där eldsjälar som har en stark tro på idén och som mobiliserar gruppen. Man skaffar sig 

kunskap genom studiecirklar eller genom praktiskt arbete och dialog med andra (Payne, 

2002). Denna sociala rörelse byggs upp underifrån och har en stark förankring i gruppen. För 

att lyckas med mobiliseringsarbete krävs att gruppen genom delaktighet känner en gemenskap 

och identifikation med gruppen. Man känner stolthet över rörelsen man organiserat, vilket i 

sin tur smittar av sig på medlemmarna och ger dem mål och mening (Starrin, 1997).  
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Sociala arbetskooperativ som arena för empowerment 
Arbete, gemenskap och organisering leder fram till teorin om empowerment, som utgår från 

att stärka sig själv i förhållande till andra utan att för den skull göra det på bekostnad av andra. 

Denna teori tar motstånd till över- och underordning, samt att människor är oförmögna att 

själva veta vad som är bäst för dem. Istället utgår den från människors lika värde samt 

betydelsen av att stå sida vid sida för att uppnå människovärde och respekt. Det finns ingen 

lösning som är den bästa i alla situationer, det finns alltid flera tänkbara lösningar till ett 

problem (Starrin, 1997).  

 

För att empowerment skall fungera i praktiken måste man ha en tro på att alla människor har 

insikter, förmågor och färdigheter samt att man måste ta vara på dessa istället för att fokusera 

på människors problem. Människor som känner sig delaktiga, utvecklar sina kunskaper och 

skapar sig andra förväntningar i livet. Alla skall ges möjlighet att själva styra över sina egna 

liv och bestämma hur man skall tackla sina problem eller svårigheter. Genom att utgå från 

dessa tankar i socialt arbete kan människor både förändra sig själv och sin omgivning (Payne, 

2002). Vi tänker oss sociala arbetskooperativ som en form av social mobilisering och som ett 

verktyg för att uppnå empowerment.  
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4. Sociala arbetskooperativ  
 

Sociala arbetskooperativ - olika organisationsformer 
Det finns vissa ramar som definierar sociala arbetskooperativ som organisationsform. Enligt 

Laurelii (2002), är det som utmärker sociala arbetskooperativ att människor går samman för 

att lösa behovet av arbete och social gemenskap. De gör då detta genom att tillsammans äga 

och driva ett demokratiskt företag. Huvudsyftet är att ta till vara människornas egen 

arbetsförmåga och medbestämmande i företaget. Detta är alltid överordnat företagets 

vinstintresse. Kooperativen driver en affärsverksamhet, med varor eller tjänster. De har alltid 

en relation till offentlig sektor genom stöd och bidrag. Vi upplever under våra fältstudier att 

det är ganska fritt att utveckla verksamheten inom dessa ramar. Det betonar även Laurelii 

(2002), när hon visar på bredden bland de sociala arbetskooperativen. Fördelen som vi ser det, 

är att man har en frihet att forma en verksamhet på ett sätt som man tror på. Nackdelen är att 

det är svårt att visa på några färdiga mallar över vad sociala arbetskooperativ är. En 

handledare på ett av kooperativen vi besökte uttryckte det så här: 

  
När det gäller denna typ av verksamhet finns det inga klara regler och ramar. Varje ställe får hitta 

sitt sätt att arbeta. Men det är inte bara negativt, det är ju det som gör det hela så spännande. 

 

Under våra besök hos de fyra kooperativen såg vi hur sociala arbetskooperativ kan drivas i 

olika verksamhetsformer och organiseras på olika sätt. Vi såg skillnader i verksamheterna 

med utgångspunkt från organisation, arbete och gemenskap. När det gällde organisationsform 

fanns det skillnader i föreningsform, handledarens roll, verksamhetens mål och målgrupp. 

Arbetet skilde sig åt på alla ställen, både när det gällde innehåll i verksamheten, 

kooperatörernas arbetstid och hur entreprenörsandan var hos kooperatörerna. Även 

betoningen på gemenskapen såg olika ut på de fyra sociala arbetskooperativen. Dels hade 

kooperatörerna olika behov av gruppens gemenskap och dels prioriterade de olika aktiviteter 

för att stärka gemenskapen. Men på samtliga ställen vi var på låg fokus på meningsfullt arbete 

för kooperatörerna och inte på lönsamhet och produktion. Detta tycker vi understryker 

variationen och flexibiliteten som finns bland sociala arbetskooperativ vilket Laurelii (2002) 

också skriver om.  
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Vi valde att fördjupa oss i kooperativen Ankaret och Brisen, eftersom vi vid fältstudierna 

upplevde att de särskilde sig mest från varandra utifrån organisation, arbete och gemenskap. 

Brisen valde vi för att de inte hade någon handledare vilket de andra kooperativen hade. Detta 

tyckte vi var spännande och intressant. Vi valde sedan Ankaret dels eftersom det var det enda 

kooperativet som var en ideell förening, men också att medlemmarna hade en helt annan 

bakgrund än på Brisen. Utifrån detta val av kooperativ kommer vi nu att illustrera två skilda 

organisationsformer inom sociala arbetskooperativ. 

 

Kooperativet Ankaret 

Ankaret är en caféverksamhet. De startade 2003 och drivs som en ideell förening. 

Kooperativet har sex kooperatörer och en handledare. Omsättningen för kooperativets 

verksamhet 2005 var cirka 95 000 kronor.  

 

Ankarets målsättning är att driva en verksamhet med utvecklingsmöjligheter. Medlemmarna 

skall ges möjligheter till vidareutbildning, dels för personlig utveckling och dels för att kunna 

driva verksamheten så självständigt som möjligt. Hänsyn och respekt skall prägla 

verksamheten och varje medlem skall ha fullt inflytande i kooperativet. 

 

Organisation   

Ankaret startade genom att man inom kommunen hade ett utbildningsprojekt som skulle leda 

till att människor med psykiska funktionshinder skulle få utbildning och arbete inom sociala 

arbetskooperativ. Det sköts till projektpengar för att utbilda kooperatörer. Kooperatörerna 

söktes upp via psykiatrin, boendestöd, aktivitetshus eller biståndsbedömare. Premisserna för 

att vara med i projektet var att personerna bodde i kommunen, hade eller hade haft kontakt 

med psykiatrin samt att de inte hade några missbruksproblem. Dessutom skulle de ha en 

tryggad inkomst genom exempelvis sjukbidrag eller pension. Ankaret var det tredje sociala 

arbetskooperativet som startades utifrån detta projekt.  Kooperatörerna fick en utbildning i att 

starta och driva ett kooperativ. Denna utbildning startade 2002 och varade under cirka tre 

terminer. 
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Det fick ta den tid det tog. Vi skulle hitta personer som passade att arbeta ihop med 

affärsverksamheten och kooperatörerna skulle vara redo. Det var en resa med mycket 

motivationsarbete genom stöd och peppning. Vi ställde inga krav. De skulle ställa sina egna krav 

på sig själva. Vi bildade ett förtroende mellan oss. Det var okey att ringa och säga att man mådde 

jättedåligt. De skulle vara med bara om de själva ville. 

- Handledaren, om utbildningstiden - 

 

Alla kooperatörerna var eniga om att de ville starta sitt kooperativ i anknytning till en annan 

verksamhet eftersom kundunderlaget då redan fanns där.  Handledaren fick höra att det fanns 

en ledig lokal på en skola och att lärarna letade efter någon som ville starta upp en 

caféverksamhet där. Ankaret skrev ett fördelaktigt kontrakt med skolan, som fortfarande 

gäller. De stod för både utrustning och driftskostnader, dessutom betalas ingen hyra för 

lokalen. Skolan har aldrig tagit ut hyra för lokalen av dem som drivit café där. Kooperativet 

fick också ett startbidrag på några tusen genom projektet. 

 
I början var vi nervösa och oroliga för att vi inte viste hur många kunder som kom. Det var en svår 

tid i början att veta hur många smörgåsar vi skulle göra och så vidare. 

- Handledaren, om kooperativets första tid - 

 

Genomsnittet av kunder på en dag ligger på 25-30 personer, men det är svårt att beräkna 

eftersom det kan vara allt från 2-80 personer på en dag. Caféet är endast öppet för dem som 

arbetar eller går på skolan, så någon större marknadsföring av verksamheten behövs inte. 

Handledaren på Ankaret arbetar heltid och är där varje dag. Kooperatörerna arbetar olika 

mycket allihop, utifrån vad de orkar. På kooperativet jobbar medlemmarna 100 % av sin egen 

ork och förmåga. Ankaret har inte så höga krav när det till exempel gäller att komma i tid eller 

att ta ett stort ansvar. Alla får känna efter och allteftersom de orkar och vill ”kryper de” sakta 

in i olika ansvarsområden i verksamheten. Denna form av kravlöshet diskuteras ofta i 

gruppen. En del tycker att det ställs för låga krav på att ta ansvar i kooperativet, medan andra 

tycker att det är positivt att det inte ställs så höga krav. Målsättningen är egentligen att de 

skall gå in och täcka upp för varandra om någon är sjuk, men i praktiken fungerar det inte så. 

Är kooperatörerna sjuka går istället handledaren in i verksamheten. Blir handledaren sjuk eller 

måste vara borta blir det oftast att caféet håller stängt.  
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Om man blir sjuk får man ringa runt och höra om någon annan kan komma, annars får man stänga. 

Det är lite olika hur mycket man vill ställa upp. Man irriterar sig ibland, men man kan inte ställa 

krav. Alla tar inte ansvar, men det är ett socialt arbetskooperativ och då kan man inte begära det.  

- Kooperatör, om kravlöshet - 

 

Ankaret jobbar på att kooperatörerna skall bli mer självständiga och ta ett allt större eget 

ansvar för verksamheten. Men handledaren tycker inte man kan se verksamheten som kravlös. 

Hon tycker det ställs stora krav, men kanske inte på samma sätt som inom en annan 

verksamhet. 

 
Här ställs andra krav som är sjutton så mycket svårare, till exempel att de ska bli företagare, driva 

kooperativet, acceptera och tolerera varandra. 

- Handledaren, om krav och kravlöshet - 

 

Dagarna på Ankaret ser ganska lika ut för kooperatörerna. Alla delar på de dagliga sysslorna i 

caféet, men några av kooperatörerna har ansvarsområden utöver detta, som till exempel vara 

delaktig i bokföring. Eftersom kooperatörerna jobbar olika mycket och på olika tider, träffas 

inte alla på dagarna. Därför har de en gång i veckan möte, där helst alla kooperatörer skall 

närvara. Dels för att alla får en möjlighet att träffas och planera mindre saker som rör 

kooperativet, till exempel inköp. Men också för att de skall skapa en bra vi-känsla i gruppen 

och undvika parbildningar. När det gäller större beslut inom kooperativet, tas de på 

styrelsemötet som de har en gång i månaden. 

 

Av de kooperatörer som varit med från början är det två stycken som fortfarande arbetar kvar. 

Sedan har nya medlemmar startat allteftersom. De som kommit in senare i verksamheten har 

inte utbildning i kooperation, men de som är intresserade planerar att gå när det finns 

möjlighet. Om någon vill börja på Ankaret får de först komma dit för ett första besök. De får 

information om vad som görs där, och vad det innebär att arbeta på ett socialt 

arbetskooperativ. Sedan får de med sig papper hem för att i lugn och ro läsa igenom 

informationen och överväga om de fortfarande är intresserad. Vill personerna sedan börja får 

de arbeta en prövotid på tre månader. Detta för att både kooperatörerna och den eventuellt nya 

medlemmen får tid på sig att känna efter om det känns rätt. Därefter kan de väljas in som 

medlem vid nästa styrelsemöte. 
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När man kom hit första gången så fick man väldigt mycket information utav handledaren. […..] Så 

det var ett väldigt bra emottagande. Det var det inte på det andra stället. Och det beror på 

handledaren här, för hon tycker det är viktigt. 

- Kooperatör, om första besöket - 

 

Kooperatörerna vi pratat med säger att de gillar den kooperativa idén med en medlem, en röst. 

Men samtidigt säger de att de skulle kunna tänka sig att jobba där, även om det inte hade varit 

ett kooperativ. Bara de hade haft samma arbetssysslor och sluppit alla höga krav. Handledaren 

hade ingen egen tidigare erfarenhet av att arbeta eller driva kooperativ. Så det var inte i första 

hand därför som hon började där, även om hon tycker att ideologin med en medlem, en röst är 

bra.  

 

När det gäller Ankarets utvecklingsmöjligheter, ser kooperatörerna möjligheter att utöka sitt 

sortiment och köpa in nya hushållsmaskiner. Men utvecklingen av verksamheten är 

begränsad, på grund av brist på utrymme och att caféet ligger inom skolans väggar. 

Begränsningarna för utveckling av verksamheten beror även ibland på pengar och brist på 

engagemang hos kooperatörerna. Överskottet i verksamheten har de tidigare istället satsat på 

gemensamma aktiviteter för att få gemenskap inom gruppen.  

 

Handledarrollen 

Handledaren är inte själv medlem i Ankaret, utan är anställd via en kommunal 

stödorganisation. Men hon har varit med under hela utbildningsprojektet. Hon betonar att 

hennes syn på handledarrollen är helt utifrån hennes egna erfarenheter i kooperativet. Att vara 

handledare i kooperativet är att stå lite utanför och se så att alla blir hörda och sedda, att ingen 

dominans råder i gruppen. Hon ser sig som medlare och konfliktlösare i gruppen. En av de 

viktigaste uppgifterna är också att stötta och ”pusha” medlemmarna framåt när det behövs 

men även bromsa om det går för fort. 

  
Jag peppar deras självförtroende, att de kan och att man får misslyckas. Jorden går inte under för 

det. Vad vill du? Du bestämmer över ditt liv. 

- Handledare, om sin roll - 
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Handledaren har arbetsträffar med andra handledare. Dessa träffar är viktiga, särskilt för de 

som är ensamma handledare ute på kooperativen. Här kan de stötta varandra i gruppen och 

även få handledning enskilt. Men önskvärt vore att det var flera handledare som tillsammans 

hade några kooperativ ihop. Detta för att inte riskera att bli en sluten verksamhet, där 

handledarna går in i saker som de själva inte ser.  

 

Handledaren har inte någon beslutsrätt i Ankaret och verksamheten där. Däremot lägger hon 

fram sina åsikter och idéer på olika sätt. Hur dessa mottas av gruppen varierar. Handledaren 

beskriver också att i det dagliga arbetet styr hon passivt. Hon säger aldrig vad som skall göras 

utan börjar bara göra det och då hakar någon på. Kooperatörerna beskriver att de själva 

beslutar över sin verksamhet, men de tycker att handledaren ofta har bra idéer som de gärna 

anammar och arbetar utifrån.  

  
Det är ändå hon som bestämmer det yttersta. […..] Ofta är det ju hon som lägger upp vad som 

skall göras och inte göras. 

- Kooperatör, om handledarrollen - 

 

Kooperatörerna ser handledaren som allt från mamma, psykolog och vän. De beskriver också 

handledarrollen som en arm utåt och någon som alltid finns där och täcker upp. 

 
Hon finns där, alltid till hands. Man ser henne. 

- Kooperatör, om handledarrollen - 

 

Handledaren är en betydelsefull person för dem och några av kooperatörer säger också att de 

inte tror att de hade kunnat driva ett självständigt kooperativ utan handledaren. De upplever 

att handledaren tar i sådana bitar som de själva inte hade klarat av eller orkat med i dagsläget.  

 

Kooperatörerna tycker att en bra handledare skall vara lugn, lyhörd, tålmodig och opartisk. En 

bra handledare ser också varje individ för den som den är, och inte till människors bakgrund.  
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Arbete 

Kooperatörerna på Ankaret ser olika på sitt arbete där. För en del känns det som ett långsiktigt 

arbete, där de vill stanna kvar. Det känns som de har hamnat rätt. För andra är det mer ett steg 

närmare den ordinarie arbetsmarknaden. Att de vill gå vidare beror bland annat på den låga 

ersättningen, de längtar efter en riktig lön. Det kan också vara att det ibland är för lite att göra 

på caféet och då kan det kännas enformigt. Vad kooperatörerna vill med företaget är också 

olika och som i alla grupper är vissa mer drivande än andra. De ser även stora skillnader i 

arbete på kooperativet och arbete på ordinarie arbetsmarknaden. På andra arbetsplatser måste 

man prestera. Det finns ett tvång, som inte finns här.  

 
Man kan jobba efter sin förmåga. Jobbar man ute så måste man ju jobba. Man kan ju inte gå till 

jobbet och sitta en hel dag, det är lite svårt. Men det kan man här. 

 

På en vanlig arbetsplats hade kraven varit större och man hade misslyckats. Misslyckas gör man 

inte här. […..] Att inte behöva kunna allt perfekt. Man gör så gott man kan och det räcker här. Man 

kan komma hit även om man inte mår riktigt bra. 

 

- Kooperatörer, om att jobba på kooperativet jämfört med tidigare arbetserfarenheter - 

 

Handledaren beskriver arbetet på Ankaret som ett steg närmare den ordinarie 

arbetsmarknaden. Kooperatörerna lär sig ta ansvar för sitt företag. Den dagliga 

sysselsättningen är mer som en form av rehabilitering, där någon säger vad de ska göra. Alla 

kooperatörer är överens om att arbetet de gör är ett riktigt arbete. Det man gör, gör man för 

någon annan, det finns en efterfrågan. Det är skillnad mot rehabilitering där de skall 

sysselsättas för sysselsättningens skull. Kooperatörerna själva beskriver vikten av att ha ett 

arbete eftersom det tillför så mycket annat och att de utvecklas som människor. 

 
Man blir mer som en vanlig människa. Man kommer ut och träffar andra folk, får andra impulser. 

När man sedan träffar andra man känner har man något att prata om istället för att prata om vad 

som var på TV:n hela tiden, så har man något annat att tillföra. Sedan att man utvecklar sig också, 

vilket man inte gör när man går hemma. 

- Kooperatör, om vikten av att ha ett arbete -  
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Problemet med att arbeta på ett socialt arbetskooperativ kan vara andra människors 

okunnighet om vad sociala arbetskooperativ är. Vissa myndigheter förstår inte vad det innebär 

att arbeta där. Men det finns även de som har kunskap och ser den rehabiliterande vinsten. 

Likadant kan det vara med vänner och bekanta. Vissa har förståelse medan andra inte alls ser 

det som arbete. 

 
Samtidigt är det lite skamligt. Jag säger aldrig att det är ett socialt arbetskooperativ. Man ses som 

en udda grupp och folk dömer en. Människor runt omkring vet inte vad ett socialt arbetskooperativ 

är. De vet vad ett kooperativ är men inte socialt arbetskooperativ. De inser inte hur viktigt detta är 

för folk. 

 

Jobbigt i början för släktingar och vänner. De tyckte att det inte var det jag skulle arbeta med, men 

de förstod nog inte heller. 

 

- Kooperatörer, om andras syn på sociala arbetskooperativ - 

  

Kooperatörerna upplever att det både är fördelar och nackdelar med att alla medlemmarna har 

en koppling till psykiatrin. Det är bra för det finns förståelse för att man inte alltid är på topp.  

Problemet kan vara att det lätt blir prat om både egna och andras problem. Detta blir lätt en 

negativ spiral.  

 
Ibland kan det vara jobbigt när alla mår dåligt. Bra om det vore friska också, det blir lätt 

sjukdomssnack. 

- Kooperatör, om gruppens sammansättning - 

 

De beskriver också att just det är en fördel med caféet, eftersom de träffar kunder på dagarna, 

inte bara andra i liknande situation. 

 

Gemenskap  

För samtliga kooperatörer som vi intervjuat är inte arbetet på Ankaret det viktigaste utan det 

är den sociala gemenskapen. De upplever att det är bra relationer inom gruppen. Alla kan 

jobba med alla. Det är heller aldrig någon som går bakom ryggen på de andra. Blir det 

konflikter tas de upp i gruppen. Här har ofta handledaren en medlande roll och går in och 

stöttar. En del av kooperatörerna umgås även någon gång ibland privat, men oftast är det 

genom gemensamma aktiviteter som ordnats. De har olika former av aktiviteter utanför 

arbetstid. Bland annat går de och simmar tillsammans en gång i veckan.  
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De går även ut på restaurang ihop ibland när de känner att de behöver träffas lite utanför 

arbetet. Förra året var de dessutom på en veckas utlandssemester tillsammans. Dessa 

aktiviteter görs för kooperativets överskott.  

 
Relationerna i gruppen svänger och är olika beroende på hur länge de varit här. Utlandsresan var 

toppen. Det svetsade ihop gänget, de har detta gemensamt och pratar om gemensamma minnen. 

- Handledare, om aktiviteter som stärker gruppkänslan - 

 

Handledaren säger att det kan vara svårt när det kommer in nya medlemmar i gruppen, 

eftersom rollerna förändras. De som redan finns i gruppen har sina roller och handledaren kan 

se att de gamla medlemmarna känner osäkerhet när nya kommer in. Det är viktigt att se så att 

nya medlemmar passar in i den redan befintliga gruppen. Kooperatörerna själva säger 

ingenting om detta. Istället upplever de att det är positivt när nya börjar på kooperativet. 

 

På Ankaret pratar de helst inte om sina egna problem med de andra kooperatörerna, eftersom 

alla har fullt upp med sina egna problem. Istället pratar de av sig hos handledaren. Hon går 

också aktivt in och bryter om hon ser att de hamnar i sådana situationer. Handledaren tycker 

att det är bättre att de använder henne som soptunna. Behöver de prata av sig med henne finns 

det utrymme för det under kooperatörernas arbetstid. När det gäller enskild tid med 

kooperatörerna är det viktigt att fördela den rättvist så att ingen känner sig åsidosatt och 

svartsjuka uppstår i gruppen. Det är viktigt att alla blir lika mycket sedda. 

 
Bemötandet är viktigt att arbeta med, att man ser och bryr sig om varandra. Hej och hejdå är 

viktigt att säga till alla. Det är viktigt att bekräfta samt se små detaljer och förändringar hos dem. 

- Handledaren, om betydelse av att bli sedd - 

 

När kooperatörerna är sjuka, ringer de andra från kooperativet och frågar hur de mår. Det gör 

att de känner sig saknade av arbetskamraterna. De släpper heller aldrig någon bara, vill man 

av någon anledning gå ur kooperativet är det viktigt att det görs ett riktigt avslut.  
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Kooperatörerna ser inte själva att de har förändrats så mycket sedan de startade där, men 

andra ser förändringar hos dem. Det har också hänt positiva förändringar i deras liv men de 

själva har svårt att se att det skulle vara beroende av arbetet på kooperativet. 

 
Har inte märkt så stor förändring själv, men XX (handledaren) har märkt en jättestor förändring.  

Jag mår bättre, men det är svårt att se själv.[…..] Mår bättre på fritiden också, är inte så isolerad. 

Har andra att umgås med, riktiga vänner. Människor som har mått riktigt dåligt har mer öppna 

ögon, är mer raka och lättare att få kontakt med. 

- Kooperatör, om hur kooperativet påverkat livet - 

 

Sammanfattande kommentarer om Ankaret 

• Gemenskapen det viktigaste 

• Handledaren stor betydelse för gruppen och kontinuiteten 

• En liten verksamhet, med begränsat kundunderlag 

• Trygg punkt 

• Startade på kommunens initiativ 

• Inte så höga krav, inte behöva misslyckas, riktiga arbetssysslor som man gör för någon 

• Mycket energi läggs på gruppen – grupprocesser 

• Målgrupp – liknande situation 

 

Kooperativet Brisen 

Kooperativet är en verksamhet som säljer arbetsträningsplatser till kriminalvård och kommun. 

De startade 2003 och drivs som en ekonomisk förening. Kooperativet har fem kooperatörer 

och för tillfället sex personer som arbetstränar. Kooperativet har en omsättning på några 

miljoner per år. 

 

Brisens målsättning är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och ge dem en 

möjlighet till arbete. Föreningen skall bedriva olika typer av hantverk, sprida information om 

kooperativet samt vara ett socialt stöd för medlemmarna. Dessutom skall verksamheten 

erbjuda arbete och arbetsträning för kvinnor som brutit med missbruk och/eller kriminalitet, 

samt vara ett nätverk för dem. 
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Organisation   

Brisen startade genom ett utvecklingspartnerskap inom EU-programmet Equal. Tanken med 

Equal-projekt är att de skall leda till att hitta lösningar i arbetslivet för att förhindra 

diskriminering och istället jobba för en ökad sysselsättning. Utbildningsprojektet fick EU 

pengar och dessutom fick projektet stöd från tolv olika myndigheter och organisationer i 

regionen. Projektet initierades genom några lokala intresseorganisationer som vänder sig till 

människor med en bakgrund inom missbruk och/eller kriminalitet. 

 
Det fanns ett behov av att starta en arbetsplattform för människor som kom med den bakgrunden, 

missbruk och kriminalitet. Det behövs ett mellanläge mellan kriminalvården och arbetsvärlden. 

- Kooperatör, om behovet av verksamheten - 

 

Många av människorna som kom till dessa organisationer hade sedan svårt att komma vidare 

ut i arbetslivet. Tankarna gick då kring hur de skulle kunna erbjudas ett arbete. I och med 

projektet bildades en lokal stödorganisation och utifrån den startades fyra sociala 

arbetskooperativ, där Brisen var ett av dem. Innan Brisen startade hade kooperatörerna gått 

utbildning i att driva kooperativ. I början hade kooperatörerna mycket stöd och coaching via 

projektet. Projektet är nu slut men stödorganisationen finns kvar som en sammanbindande 

länk mellan de olika kooperativen, dessutom jobbar den för att utveckla och starta nya sociala 

arbetskooperativ. Inom stödorganisationen finns det några anställda som till exempel sköter 

det administrativa för de fyra kooperativen, men också samordningen både mellan 

kooperativen och utåt i samhället. Varje kooperativ har i sin tur en kooperatör med som 

kontaktperson i denna stödorganisation. Kooperativen betalar en summa per år för att vara 

med i denna organisation.  

 

Brisen vänder sig till kvinnor med en bakgrund inom missbruk och/eller kriminalitet.  Det var 

sex kvinnor som tillsammans startade upp kooperativet. Av dessa sex är fortfarande fem kvar 

och ingen ny kooperatör har börjat. Samtliga kooperatörer har lönebidrag. Den första tiden 

beskriver kooperatörerna som väldigt osäker. Några personer var mer drivande än andra och 

det kunde bli vissa slitningar, men de kände ändå att de hade stöd i varandra. 
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Det var ju väldigt kaotisk. Det går ju inte att sticka under stol med att när en grupp människor, som 

skall vara tillsammans … det är klart att det var jättemycket konflikter i början. Det är maktbalans 

även om vi är ett demokratiskt … även om vi är ett kooperativ där allt är en demokratisk process, 

det är ju så att en del utkristalliserar … att en del går före i släptåget. 

- Kooperatör, om första tiden - 

 

Brisen har ett ramavtal med kriminalvård och kommun som innebär att de säljer 

arbetsträningsplatser till kvinnor med liknande bakgrund. På kooperativet skall kvinnorna 

vara alkohol- och drogfria, men de åker inte ut efter ett misstag. Kvinnorna som kommer för 

att arbetsträna på Brisen tycker det är skönt att de inte behöver föreställa sig inför de andra. 

Alla har liknade bakgrund och vet hur det är. På kooperativet kan de släppa sina masker och 

kooperatörerna kan använda sig av sina egna erfarenheter. Brisen vill dels skapa 

arbetsmöjligheter, men även ändra attityderna om denna målgrupp i samhället. Samtidigt ses 

kooperatörerna som förebilder för de som arbetstränar där. Kooperatörerna tycker att arbete är 

en underskattad metod för att hålla sig från ett missbruk.  

 

Brisen har i genomsnitt fem kvinnor på arbetsplatsträning åt gången. De som arbetstränar 

arbetar mellan klockan nio och tre, kooperatörerna arbetar heltid måndag till fredag. På 

kooperativet samlas de varje dag och äter lunch tillsammans som några av kvinnorna lagat. 

Arbetet med kvinnorna består till största delen av stöd och motivation och kanske inte så 

mycket skapande tillsammans med dem som kooperatörerna först trodde. Stödet kan se ut på 

många olika sätt. Det kan vara att få en struktur i vardagen, till exempel att kunna passa tider. 

Det kan vara att stödja en kontakt med AA (Anonyma Alkoholister) eller NA (Anonyma 

Narkomaner). Men det kan också vara att kooperatörerna är med och stöttar i kontakten med 

olika myndigheter.  
 

Det är inte vi som skall serva dem med verktyg, utan de skall plocka in olika verktyg i sitt liv för 

att det skall bli bättre och stadigare. […..] Det skall ju likna ett vanligt arbete så mycket som 

möjligt, men när de har med sig det de har gör det att det inte alltid blir så. Det är mycket ett steg 

fram och två bak. 

- Kooperatör, om arbetet med kvinnorna som arbetstränar - 
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Även om alla kooperatörerna jobbar utifrån stöd och motivation, arbetar de ändå utifrån lite 

olika inriktningar. En del arbetar med kvinnorna där i det dagliga arbetet, medan andra jobbar 

mer med uppsökande verksamhet till exempel med skapande på häktet, för att skapa en första 

kontakt. Någon annan jobbar mer utåt med att marknadsföra verksamheten och hålla 

kontakten med olika myndigheter och organisationer. Verksamheten har även öppet en kväll i 

veckan. Då är Brisen tänkt att vara en träffpunkt för den som bara vill komma dit och vara där 

en stund.  

 

För att bli kooperatör krävs det att man är provanställd i ett år och sedan tar styrelsen beslut 

om medlemskap. Om de skall kunna bli medlemmar beror också på om det finns utrymme för 

fler i verksamheten. Skulle det inte finnas utrymme kan de kanske istället få möjlighet att 

börja på något annat socialt arbetskooperativ inom stödorganisationen.  

 

En förmiddag i veckan har kooperatörerna möten. Då är det dels möte angående kvinnorna 

som arbetstränar där och dels arbetsplatsträff för kooperatörer och anställda på kooperativet. 

Vid årsmötet delar de upp ansvarsområden inom gruppen. Stora beslut tas upp på möten men 

när det gäller mindre beslut kollar de av med den som har det ansvarsområdet.  

 

Kooperatörerna säger att den kooperativa tanken är bra med medbestämmandet och att det är 

en platt organisation. Då hamnar besluten nära verksamheten och inte högt upp i 

organisationen.  

 
En av poängen med kooperativ är ju är att det är en bred och platt organisation. Att det är en 

medlem - en röst. Att det finns medbestämmande, att alla kommer in med sina tårtbitar. Tanken är 

ju att alla ska finna sin plätt så att säga, sin lilla rabatt som blommar. 

- Kooperatör, om den kooperativa tanken - 

 

Men de hade även kunnat tänka sig att driva verksamheten som ett handelsbolag om det hade 

fungerat i en liten skala. För kooperatörerna tror inte på några storskaliga lösningar i arbetet 

med människor som de verksamheter kommunen erbjuder.  

 
En arbetsträningsplats som kommunen har, som är i en jättestor industrilokal, man märks inte där 

med sina problem. Man märks här med sina problem, man syns och är synlig. 

- Kooperatör, om verksamhetsidén - 
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Kooperatörerna ser stora utvecklingsmöjligheter när det gäller att utveckla verksamheter av 

liknade slag. Eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten för att utveckla den och 

eventuellt till att bidra för att starta upp nya sociala arbetskooperativ. En annan ambition är att 

någon gång kunna höja deras löner lite.   

 
Vår målsättning är ju att all ekonomisk vinst som blir till exempel i företaget, om det blir skall det 

skapas något nytt av, vidareutveckla, skapa nya arbetsplatser för människor med våran bakgrund. 

Det är ju hela idén. 

- Kooperatör, om att vidareutveckla verksamhetsidén -  

 

Handledarrollen 

På Brisen finns ingen handledare, vilket är ett medvetet val. Kooperatörerna där tycker att om 

sociala arbetskooperativ har en handledare så har de missat mycket av hela den kooperativa 

idén. De ser det också som en nackdel att handledaren inte har samma bakgrund och 

erfarenheter som medlemmarna har. Dessutom får handledarna lön från kommunen och kan 

lätt ses som en arbetsledare och chef.  

 

Arbete 

Kooperatörerna ser arbetet på Brisen som långsiktigt. De ser massor av möjligheter till att 

utveckla verksamheten. Arbetet med att få andra människor att förändra sina liv upplever de 

som den allra största drivkraften. Själva kan de vara förebilder för dem som arbetstränar där. 

Kvinnorna som arbetstränar ser att andra har lyckats förändra sina liv.  

 
Att man gör den här pannkaksvändningen, man gör helt om med någonting som vi gjort här. Här är 

det de professionella som förut var marginaliserade i samhället, utanför helt i samhället. […..] Det 

är lite häftigt att göra en sådan kovändning. 

- Kooperatör, om att förändra sitt liv - 

 

Kooperatörerna märker en stor förändring från de började till idag. I början var allt så nytt och 

kooperatörerna hade inte kommit in i tanken att det var ett företag som de skulle driva, men 

nu ser de sig själva mycket mer professionella. De har blivit starka och säkra i sina roller. 

Brisen får positiv respons av andra myndigheter och organisationer. Kooperatörerna åker runt 

och föreläser om deras sociala arbetskooperativ, som ett koncept. Det är ett sätt att 

marknadsföra deras idé. 
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Nu är vi ett fristående brinnande socialt företag. 

- Kooperatör, om företaget - 

 

De ser att det är ett stort ansvar som de har och som ibland kan kännas jobbigt. 

Kooperatörerna har ansvar dels gentemot de som arbetstränar där och dels de myndigheter 

som köper platserna. Men samtidigt är ansvaret en drivkraft som får kooperatörerna att växa 

och gör att de vill lära sig mera. Det händer något med människor när de får ta ansvar. Alla 

kooperatörer får pröva sina vingar och göra saker som de inte gjort innan. De andra i gruppen 

står bakom för att stötta och uppmuntra. De ser sig alla som eldsjälar och alla idéer tas oftast 

positivt emot. Kooperatörerna beskriver det som att några är mer gasare medan andra bromsar 

lite. De som är mer drivande uppskattar mer och mer att det finns ankare i gruppen, så att de 

inte driver i väg för fort.  

 

Kooperatörerna har olika roller och ansvarar för olika delar i kooperativet. Den som är 

bekväm med ett ansvarsområde tar det. Sedan gäller det att våga släppa lite på sina 

ansvarsområden, så att andra också kan dem. Verksamheten måste fungera även om någon 

blir sjuk. Kooperatörerna upplever ändå att de idag är bättre på att se till hela verksamheten än 

de var i början. Nu har de bättre helhetsperspektiv. 

 
Vi har lärt oss ett och annat genom tiden här. […..] Man hade ju mycket att syssla med sin egen 

roll i kooperativet i början, min tårtbit i det hela. Nu har det väl glidit över lite till hela tårtan. 

- Kooperatör, om utvecklingen i deras företagande - 

 

Kooperatörerna säger att med deras bakgrund är det inte lätt att få ett arbete på den ordinarie 

arbetsmarknaden. Har man varit borta länge från arbetsmarknaden är det svårt att komma in 

på den, speciellt när man inte har några arbetsreferenser att visa upp för arbetsgivaren.  

 
Vem skulle anställa mig med tjugotre års missbruk. Jag tror även att den här processen som är med 

oss allihop här inne, den hade inte blivit. Jag tror inte vi hade varit där vi är om vi hade haft en 

vanlig anställning. Vi får göra så mycket själv som man många gånger tänker, nej det här gör jag 

inte, men man är ju tvungen att göra det. 

- Kooperatör, om arbetets betydelse på kooperativet - 
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Att arbeta på Brisen är till skillnad från att vara anställd, ett fritt arbete där de själv skapar sin 

egen struktur. De upplever sitt arbete som varierande, stimulerande och kul. Kooperatörerna 

säger att de har världens roligaste arbete och de har svårt att se hur denna verksamhet hade 

kunnat drivas på något annat sätt. Möjligtvis i form av ett handelsbolag om det hade burit sig. 

Men de kan inte se att det hade fungerat som en kommunal verksamhet eller som en del av 

kriminalvårdens stora organisation. Dels hade de aldrig fått anställning där, eftersom de inte 

har den utbildning som hade krävts då och samtidigt hade besluten legat långt från 

verkligheten. Hela själen i verksamheten hade då gått förlorad.    

 

Alla kooperatörer har liknade bakgrund och det ser de som positivt. Att gå till arbetet känns 

som att komma hem, det finns ingen prestige där mellan kooperatörerna.  De upplever att det 

aldrig är tråkigt att gå till arbetet. 

 

Gemenskap 

Arbetskamraterna ses mer som vänner än arbetskamrater. Kooperatörerna har ett öppet klimat 

och de känner att de är en sammansvetsad liten grupp. Under den första tiden kände de 

osäkerhet i sina roller men ändå upplever de att det alltid funnits nära värme och förståelse. 

De känner till varandras bakgrunder på ett annat sätt än på andra arbetsplatser, så till det här 

arbetet kan de gå även om de mår dåligt och är ledsna.  De upplever detta väldigt speciellt.  

 
På den här arbetsplatsen kan man komma på morgonen, om det hänt något hemma och man får 

hävt ur sig det lite grann här, här inne i rummet. […..] Att det finns ett sådant klimat så man kan 

göra det. Det är inte alla arbetsplatser som man kan göra det, det kan jag inte tänka mig. 

- Kooperatör, om gruppens klimat - 

 

Kooperatörerna har handledning för att kunna ta upp saker som bland annat rör gruppens 

relationer och relationer till dem som arbetstränar. De tycker det är viktigt med denna 

handledning. För det mesta löser de ändå mycket själva, kooperatörerna är inte rädda för att ta 

konflikter i gruppen. Konflikter kan ses som något utvecklande och stimulerande. De försöker 

också ta ett steg tillbaka och inte bli känslomässigt indragna i diskussioner. 
 

Vi har en ganska stor flexibilitet och tolerans eftersom vi vet att det inte alltid är raka vägar till 

saker och ting. Vi har den ömsesidiga toleransen.  

- Kooperatör, om överseende - 
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Kooperatörerna känner stor samhörighet men överlag brukar de inte umgås privat. Precis som 

med alla arbetskompisar behöver man ta en paus från varandra när man är ledig. Då försöker 

de träffa sina andra vänner istället, som de upplever att de inte hinner umgås med lika mycket 

nu sedan kooperativet startat. 

 

Kooperatörerna ser att den största förändringen för dem sedan de började på Brisen är att de 

dels fått ett arbete men också att de blivit mer aktiva och engagerade. De sitter med i andra 

styrelser och intresseorganisationer också, och har fått nytta av sina nya kunskaper. 

 

Sammanfattande kommentarer om Brisen 

 Entreprenörsanda 

 Självständiga eldsjälar - förebilder 

 Arbetet det viktigaste 

 Drivkraften är att hjälpa andra förändra sina liv  

 Sammansvetsad och stabil grupp 

 Stora ansvar 

 Målgrupp – liknande bakgrund 

 Energi läggs på stöd och motivation till andra 

 Startade utifrån en intresseorganisation 

 Marknadsföring 
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5. Sammanfattande reflektioner 
 

Våra slutsatser 
Sociala arbetskooperativ kan vara en organisationsform där människor får växa i egen takt 

och förmåga. Genom denna form av organisering kan empowerment uppnås på individ-, 

grupp- och samhällsnivå. För kooperatörerna innebär det en chans att utvecklas, ha ett arbete 

och att själva ta beslut i sitt liv. Men det är också att ingå i en grupp, känna tillhörighet och 

social gemenskap, vilket ofta bidrar till ett större nätverk. Dessutom är sociala 

arbetskooperativ en organisationsform som kan leda till att man blir etablerad i samhället.  

 

Ankaret 

Ankaret är ett socialt arbetskooperativ som vänder sig till människor som har eller har haft 

kontakt med psykiatrin. På kooperativet har handledaren en stor betydelse. Dels för 

kooperativets verksamhet och dels för kooperatörerna. Det är handledaren som står för 

tryggheten och kontinuiteten på denna arbetsplast. Handledaren har en pedagogisk utbildning 

och det märks i hennes sätt att vara och prata om sin roll. Hon jobbar mycket med gruppen 

och tar sig även tid för enskilda samtal. Hon är en person som är delaktig i allt som rör 

kooperativet och ses på många sätt som en ledare. Men inte på ett negativt sätt, hon är 

omtyckt och kooperatörerna tror inte att de hade klarat sig utan henne. Här är det viktigt att se 

vad kooperatörerna har med sig i sin ryggsäck. Alla har dagar då de inte mår så bra och då är 

det svårt att få en stabil grupp som självständigt kan driva kooperativet. Handledaren har inte 

tagit något steg tillbaka ännu i sin roll. Vi ser inte heller att hon skulle kunna göra det just nu, 

men det är nog viktigt att ha det i bakhuvudet och att hela tiden släppa på små, små bitar. 

Denna process i handledarrollen beskriver Blideman och Laurelii (2003) också. Det vi ser är 

att kooperatörerna blir starkt knutna till handledaren. Så idén med att vara flera handledare 

som turades om hade kanske varit bra. Hela verksamheten blir i dagsläget också väldigt 

beroende av hennes närvaro. Hade detta varit en kommunal verksamhet till exempel hade de 

kanske haft en vikarie som hade gått in och stöttat upp. Vi ser att handledaren på detta ställe 

drar ett stort lass, eftersom hon upplevs som näst intill oersättlig. 
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Initiativet till Ankaret togs av personer inom kommunen som såg möjligheter och trodde på 

idén om sociala arbetskooperativ. Så på detta sätt kan man se Ankaret som en avknoppad 

kommunal verksamhet som har utvecklats. Vi tror att de såg en möjlighet att få människor 

inom denna målgrupp att utvecklas och växa i detta. Men vi ser också att i och med detta 

projekt är Ankaret idag en billig verksamhet för kommunen. Den enda kostnaden de har är 

handledarens lön. Att kooperativet är så oberoende av bidrag från olika håll skapar en 

trygghet för företaget. Det viktiga för kooperativet är att de håller en bra service och standard 

gentemot sina kunder för att bibehålla caféets lokaler. 

 

För kooperatörerna är gemenskapen och att ha meningsfulla arbetsuppgifter det viktigaste 

med kooperativet. Arbetet och gemenskapen där, betyder att de kommer ut och får annat att 

göra på dagarna. De får som Sjöberg (2002) skriver, en struktur och variation i vardagen. 

Dagarna får ett annat innehåll och man har något att prata om med andra. De får en 

gruppsamhörighet och upplever gemensamma erfarenheter. Kooperatörerna gör saker 

tillsammans på fritiden, deras nära kontaktnät har utvecklats. I och med att de har en 

caféverksamhet som har en kundkrets så blir de också ett ansikte utåt i samhället. Det är 

många som känner igen dem och de får ett stort ytligt kontaktnät. Detta gör att man får en 

social identitet i samhället, menar Giddens (2003). 

 

De ser sitt arbete som viktigt och meningsfullt, då de har arbetsuppgifter som måste göras för 

någon annan. Men då betonar de arbetsuppgifterna för samtidigt ser de stor skillnad på denna 

arbetsplats jämfört med andra, eftersom de inte känner lika höga krav här. I arbetet på 

kooperativet får de en möjlighet att göra sånt som de är bra på och som intresserar dem. 

Handledaren ser deras förmågor och de får göra det de känner sig trygga och bekväma med. 

De slipper misslyckas, för genom att ta det i sin egen takt känner de att de bemästrar 

situationen och lyckas med det de gör. Vi upplever att handledaren på detta kooperativ, 

liksom Madsen (2001) beskriver, hjälper till att öka förutsättningarna för att kooperatörerna 

skall kunna utveckla sina egna resurser. 
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Brisen 

Kvinnorna som arbetar på Brisen har en bakgrund inom missbruk och/eller kriminalitet. 

Initiativet till Brisen kom genom att eldsjälar inom några organisationer såg att kvinnor med 

denna bakgrund kom dit, men sedan kom de inte vidare ut i arbetsmarknaden.  

Kooperatörerna på Brisen är starka drivande kvinnor som vi ser skulle kunna arbeta på vilken 

arbetsplats som helst. Det som gjorde att de var aktuella för sociala arbetskooperativ när de 

började där, var istället att deras bakgrund satte käppar i hjulet så att de inte kom in på den 

ordinarie arbetsmarknaden. De är en stark och sammansvetsad grupp som alla varit med från 

start. De har aldrig haft någon handledare men i början fick de mycket stöttning via 

stödorganisationen. Att de inte har någon handledare har gjort att de fått ta tag även i sådant 

de känt sig osäkra på. Vi tror att detta är kvinnor som redan innan kooperativets tid hade 

mycket styrka inom sig. Deras personligheter och deras tidigare erfarenheter har säkert en 

avgörande roll. Den stora skillnaden sedan de startade kooperativet, är att någon såg deras 

potentialer och vågade satsa på dem. De såg deras förmågor och inte deras problem vilket 

Payne (2002), menar är centralt för att människor skall få självförtroende och egenmakt. 

 

Deras drivkraft är arbetet på kooperativet. De ser att de fyller ett behov i samhället, genom att 

stötta och motivera andra att vilja förändra sina liv. De är själva förebilder som visar att det 

går att lyckas. Kooperatörerna själva har en handledande roll för kvinnorna som arbetstränar 

där. De växer med sina arbetsuppgifter och sitt ansvar. De ser kooperativet som en 

verksamhet där de själva arbetat fram modellen för ett nytt koncept. På Brisen råder en stark 

entreprenörsanda, de ser inga egentliga begränsningar när det gäller att utveckla denna form 

av verksamhetsidé. De har genom att bygga upp detta kooperativ uppnått ett lyckat 

mobiliseringsarbete. Starrin (1997), menar att en stolthet man har över en rörelse man 

organiserat kan smitta av sig till andra. Vi upplever att deras engagemang inger hopp för 

kvinnorna som arbetstränar där. Även myndigheter i kommunen ser deras engagemang och 

stöttar dem. De ser samhällsnyttan med detta kooperativ och kooperatörernas anda. Det är 

viktigt för kooperatörerna att de gör ett bra arbete och att de marknadsför sig eftersom de trots 

allt är beroende av ramavtalet de har med kriminalvård och kommun. 
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När det gäller gemenskapen för kooperatörerna beskriver de varandra mer som vänner än 

arbetskamrater, de kan prata om allt och vet det mesta om varandra. Det finns en stor 

förståelse eftersom de vet att det inte alltid är så lätt. De upplever att de utvecklats 

tillsammans under tidens gång. Svedberg (2003), säger att genom livets erfarenheter och i 

samspel med andra förändras människors personlighet. De ser själva att de har lite olika roller 

i gruppen utifrån intresse och personlig lämplighet. Detta gäller både bestämda 

ansvarsområden och mer outtalade roller i gruppen.  Sedan kooperatörerna började där har 

deras engagemang i samhället ökat, de är med i andra föreningar och sitter med i styrelser. De 

har fått användning av sina personliga erfarenheter som kooperatörer även inom andra 

områden. I och med detta kan man säga att de fått ett utökat kontaktnät men de har samtidigt 

fått mindre tid för sina tidigare nära vänner.  

 

Gemensamt för kooperativen 

Något som vi upplever hos både Ankaret och Brisen är att de tycker att den kooperativa idén 

är bra. De tycker medbestämmandet är viktigt, men det är inte bara inflytandet de har i 

verksamheten som är det väsentliga. Det är också de möjligheter som ryms inom ramen för 

denna organisationsform. Det är speciellt fyra aspekter som urskiljer sig hos kooperativen. 

  

- Att ha anpassade krav och arbetsuppgifter utifrån människors kapacitet. 

- Att få arbeta med det man vill även om man inte har rätt utbildning eller bakgrund. 

- Att få möjlighet att satsa på en affärsidé som annars inte hade burit sig ekonomiskt. 

- Att få ”guldkorn” i vardagen. Det kan vara gå ut på restaurang, läger, kurser och resor.  

  

Slutdiskussion 
Sociala arbetskooperativ, kan ses som ett alternativ för människor att integreras in i 

arbetslivet. Den kooperativa idén kan vara en bra socialpedagogisk arena om den organiseras 

utifrån rätt förutsättningar (Madsen, 2001). Om det blir en bra sammansatt arbetsgrupp med 

rätt inriktning och anpassat stöd efter behov, kan det passa många olika grupper som står 

utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Man måste också tänka på att ha en målsättning som 

är anpassad till gruppen. Det är viktigt att de lyckas med sina uppsatta mål. Vi tror det är 

nödvändigt att tänka på detta innan man startar upp ett kooperativ.  
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Det är även andra aspekter man måste ta hänsyn till innan man startar ett socialt 

arbetskooperativ. Det kan vara att se till att det finns underlag för verksamheten och att idén 

är väl förankrad bland myndigheter och stödorganisationer. När man startar ett socialt 

arbetskooperativ måste man också acceptera att det är en process som tar tid. Vi har förstått 

att initiativtagarna till kooperativen har arbetat fram idéerna till detta under en lång tid, långt 

innan kooperatörerna börjar sin utbildning. Det här är något som är viktigt att ha med sig, så 

att man inte tappar fokus i denna viktiga startprocess. Det är inte bara att starta upp ett socialt 

arbetskooperativ och tro att det är lösningen.  

 

I vår undersökning har vi endast träffat människor som mestadels har positiva upplevelser av 

denna verksamhetsform. Det innebär att bilden vi har fått av dessa kooperativ, givetvis är 

färgad av deras berättelser. Vi vet att det på både Ankaret och Brisen har slutat kooperatörer. 

För att få en mer nyanserad bild av denna form av verksamhet hade det varit intressant att 

intervjua även personer som slutat. För det finns säkert människor ute i sociala 

arbetskooperativ som tycker det är jobbigt och ett för stort ansvar att driva och äga ett eget 

företag. På Brisen menade en kooperatör att det var tur att hon inte visste vad hon gav sig in 

på, för då hade hon nog aldrig vågat ta steget. Detta är något som de sociala 

arbetskooperativen kan ha emot sig, att de inte är en etablerad organisationsform och att alla 

vet så lite om den. Det finns en okunskap på alla nivåer i samhället som gör att mycket energi 

måste läggas på att förklara och försvara sin verksamhet. I vår uppsats visar vi på två olika 

verksamhetsformer, för att visa lite av de skillnader som finns ute bland sociala 

arbetskooperativ. Vi tror att det är viktigt att de marknadsför sig. Inte bara för att de ska sälja 

sin egen idé utan för att sprida kunskap om denna organisationsform i samhället. Vårt arbete 

med denna uppsats har gjort att vi fått en kunskap om sociala arbetskooperativ, mycket större 

än vad vi trodde när vi en gång startade. Ändå har vi bara gjort en liten undersökning i detta 

breda ämne. Vi hoppas nu att även du som läst vårt arbete har fått lite nya insikter i ämnet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Samtalsfrågor till kooperatörerna 

1. Kan du berätta hur en dag här på kooperativet ser ut? 
- Arbetsuppgifter 
- Ansvarsområde (har någon ett större ansvar än någon annan) 
- Arbetstider 
- Rutiner, ser dagarna lika ut eller skiljer de sig åt? 
- Om någon är sjuk hur löser ni det? 
 
2. Vad innebär det för dig att vara kooperatör? 
- Medbestämmande 
- Betydelsen av medbestämmandet 
- Hur ser era möten ut? Kan du ge exempel på vad ni brukar besluta om? Tas alla beslut 

(stora som små) gemensamt? 
- Är det någon eller några i gruppen som är mer drivande än andra? (eldsjälar) 
 
3. Beskriv dina erfarenheter av att arbeta på kooperativet. 
- Positivt och negativt 
- Vad betyder kooperativet för dig? 
- Hur kände du inför att bli kooperatör? 
- Mest betydelsefullt – Sociala gemenskapen eller att ha ett arbete? 
 
4. Om denna arbetsplats inte drivits som kooperativ hade du ändå varit intresserad av 

arbeta här? Motivera 
- Eller är det just för att det är ett kooperativ som du arbetar här? (kooperativa idén) 

 
5. Hur blir man medlem? 
- På vilket sätt kom du i kontakt med kooperativet?  
- När började du här? 
- Hur var den första tiden?  
- Vilken information fick du innan du började? 
- Utbildning (i att bli kooperatör)? 

 
6. Berätta vilken roll handledaren har?  

(denna fråga endast till Ankaret) 
-    Vad kännetecknar en bra handledare? 
-    Hur skall en handledare inte vara? 
-    Vilken relation har du till handledaren? 
-    Vad skiljer en handledare från en kooperatör? 
-    Vad skiljer en handledare från en arbetsledare? 
 
6.   De flesta sociala arbetskooperativ har en handledare som står utanför verksamheten.  
      (denna fråga endast till Brisen)      
-    Vilka fördelar och nackdelar ser du med att inte ha någon handledare? 
- Är det någon som ändå har någon liknande roll? Motivera 
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7. Vilka arbetserfarenheter har du med dig sedan tidigare? 
- Vad skiljer kooperativet från annat arbete? 
  
8. Ser du arbetet här på kooperativet som långsiktigt eller kortsiktigt? Motivera 
- Ser du möjligheter att utveckla denna verksamhet ännu mer? 
 
9. Hur ser relationerna ut mellan er kooperatörer? 
- Ev. gruppkonstellationer? 
- Hur löser ni konflikter i gruppen? 
- Arbetar alla med alla? Motivera 
- Umgås ni utanför arbetstid? 
- Hur fungerar det när nya kommer in i gruppen? (anpassning) 

 
10. Berätta hur kooperativet har påverkat ditt liv? 
- Vad är den största förändringen för dig som person att ha börjat här? (självkänsla) 
- Har det påverkat din livssituation? Motivera 
- Har din fritid förändrats sedan du började här? Motivera 
 
11. Är det något mer du vill berätta om som du tycker är viktigt? 
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Samtalsfrågor till handledaren 

1. Beskriv handledarrollen? 
- Fördelar och nackdelar 
- Vad skiljer denna roll från en arbetsledare roll? 
- Hur lägger du fram dina åsikter/synpunkter till gruppen? Hur tas de emot? 
- Finns det något du saknar i ditt arbete? Motivera 
- Fördelar och nackdelar med två handledare? 
 
2. Handledarens anställning (bakgrund, utbildning)   
- Kontakt med andra handledare 

 
3. Berätta hur det kom sig att du blev handledare för detta kooperativ? (ideologi) 

 
4. Ser du arbetet på kooperativet som långsiktigt eller kortsiktig? Motivera 
- Ser du möjlighet att utveckla denna verksamhet ännu mer? 
 
5. Hur ser en dag ut för dig?  
- Arbetsuppgifter  
- Ansvarsområde  
- Rutiner, ser dagarna lika ut? 
 
6. Berätta om din relation till kooperatörerna? 
 
7. Hur upplever du gemenskapen i gruppen? (vardagen) 
- Relationerna under möten. Kommer alla till tals? 
- Finns det några som är mer drivande än andra? (eldsjälar) 
- Konflikter i gruppen – Hur löser man det? 
- Hur fungerar det när nya kommer in i gruppen? (anpassning) 
 
8. Vad ser du som fördelar/nackdelar med kooperativ jämfört med annan sysselsättning? 
 
9. Hur är kontakten ut med andra instanser i samhället? (af, f-kassa, soc.tj.) 

 
10. Är det något mer du vill berätta om som du tycker är viktigt? 
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Fördjupning av verksamheten 

• Målsättning med verksamheten 

• Typ av verksamhet (t ex produktion) 

• Föreningsform 

• Antal medlemmar och övriga deltagare 

• Riktlinjer för medlemskap 

• Hur startade kooperativet 

• Startår 

• Initiativtagare 

• Ev. utbildning och förberedelser (ex. marknadsanalys) 

• Marknadsföring 

• Samarbetspartners 

• Omsättning och resultat   

• Finansiering (bidrag) 

• Arbetstider för kooperatörer och handledare 

• Öppettider 

• Arbetsuppgifter, ansvarsområden och rutiner  

• Frånvaro (kooperatörer och handledare) 

• Målgrupp 

• Kooperatörerna lön/ersättning 
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Bilaga 2. Lästips  
 

Utöver den litteratur som finns med i vår litteraturlista har vi även tagit del av flera rapporter, 

handlingsplaner och annan forskning, vilka vi inte berört i vårt arbete. För dig som är 

intresserad av att läsa mer om sociala arbetskooperativ ger vi här en beskrivning av dessa och 

vad de handlar om. 

 

Under 2005 togs det fram en handlingsplan för att skapa tillväxt av sociala företag ”Socialt 

företagande – en väg till arbetsmarknaden”. Denna handlingsplan gjordes på initiativ av 

Equal-projektet med samma namn som titeln. Syftet var att förbättra förutsättningarna för de 

sociala företagen.  

 

När man diskuterar sociala arbetskooperativ är det lätt att få frågan om det går att få 

lönsamhet i denna organisationsform. Svaret på den frågan är givetvis beroende på vad man 

lägger i ordet lönsamhet. Nilsson och Wadeskog har gjort en studie som heter ”Den dolda 

lönsamheten? – Socioekonomiska bokslut som metod att värdera sociala företag” (2005). 

Denna rapport tar upp de ekonomiska samhällseffekterna av att människor tar sig ur ett 

missbruk och börjar arbeta på ett socialt arbetskooperativ, jämfört med om de hade varit kvar 

i missbruket.  

 

Dessutom har Hedin, Herlitz och Kuosmanen gjort en studie som heter ”Exitprocesser och 

empowerment. En studie av sociala arbetskooperativ i Vägen Ut! – projektet” (2005). De har 

i sin studie följt ett projekt som syftade till att människor skulle få en chans att hitta nya vägar 

och att få ett arbete och egen försörjning i sociala arbetskooperativ. Man ville genom projektet 

bryta diskriminering och utestängning från arbetsmarknaden. Forskarna har följt och 

utvärderat projektet.  

 

Det finns också en c-uppsats ”Ett riktigt arbete? En studie om sociala arbetskooperativ” 

(2005), av Heimdahl och Lindqvist. Denna uppsats har delar som påminner om vår egen. 

Bland annat den del som syftar till att få förståelse för betydelsen av arbetet och gemenskapen 

på kooperativen. Men den har också en kvantitativ del som syftar till att kartlägga sociala 

arbetskooperativ i Sverige, vilken inte har några likheter med vår egen undersökning.  
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