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Abstract        
The purpose of the study is to investigate the significance of organizing social- cooperative in 

relation to individual empowerment; and how this empowerment can be used to better the 

situation of others. Young surfers is a social- cooperativ that is run by cooperators with 

experience of substance abuse and criminality. The social- cooperativ is built on the premise 

that the cooperators are to set up and run a screen-printing shop where they will print t-shirts 

and sweatshirts. The purpose of this business is that the cooperators are given the opportunity 

to work and that youths with social problems such as substance abuse and criminality are 

given the opportunity to work-train. My study is comprised of a series of interviews and 

observations that I have conducted in relation to the cooperators of Young Surfers.  

 

Social politics can be organized in numerous ways and different political goals can be reached 

depending on how you organize. Traditionally, public service in Sweden is organized through 

the treatment of clients by professionals. The relationship between the professional and the 

client is an un-equal relationship where the power resides solely on the professionals side. To 

reach goals related to user influence, participation and empowerment, there is a need for a 

shift in power from the professional to the users. This is facilitated by an active choice in 

organizing. The cooperators in Young Surfers have previously in their life’s been clients 

within public service. Today the cooperators experince themselves as partners insted of 

clients.  The cooperators also experience that there has been changes in their life’s, changes 

regarding both individual development and future plans for the cooperativ. To gain power 

over ones situation is by the cooperators described as the opportunity to make personal 

choices.  
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Sammanfattning         
Syftet med studien är att studera organiseringens betydelse för att nå makt över sin egen 

situation i ett socialt arbetskooperativ. Och hur detta inflytande kan användas för att hjälpa 

andra i samma situation. Young surfers är socialt arbetskooperativ som drivs av kooperatörer 

med erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Verksamheten bygger på att kooperatörerna 

skall starta ett screentryckeri där de skall tryck t- shirts och tröjor. Syftet med detta är att 

kooperatörerna skall få arbete och att ungdomar med sociala problem som missbruk och 
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kriminalitet skall få möjligheten att arbetsträna i verksamheten. Min studie bygger på de 

intervjuer och observationer som jag har gjort med kooperatörerna i Young surfers.  

 

 Socialpolitik kan organiseras på ett flertal vis och olika socialpolitiska mål kan förverkligas 

beroende på hur man väljer att organisera verksamheten. Traditionellt så är välfärdsåtgärder i 

Sverige organiserade genom att en professionell yrkesutövare hjälper eller behandlar en 

klient. Relationen mellan den professionelle och klienten är ett ojämlikt förhållande där den 

professionelle har makten. För att nå mål som brukarinflytande, delaktighet och 

empowerment måste makt flyttas över från de professionella till brukarna genom val av 

organisation.  Kooperatörerna i Young surfers har tidigare i livet varit klienter hos olika 

offentliga myndigheter. Men idag då de är kooperatörer upplever de sig som partners med de 

offentliga myndigheterna. Kooperatörerna upplever även att det har skett förändringar i deras 

liv, dessa förändringar handlar både om rent individuell utveckling och framtida planer för det 

sociala arbetskooperativet. Att få makt över sin situation beskrivs av kooperatörerna som att 

ha möjligheten att göra sina egna val.  

 

Sökord: Sociala arbetskooperativ, Young surfers och empowerment 
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Inledning 
Den här studien handlar om det sociala arbetskooperativet Young surfers vilket är ett 

screentryckeri som drivs av människor med erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Young 

surfers är ett socialt arbetskooperativ inom ”vägen ut” kooperativen och deras verksamhet 

syftar till att skapa sysselsättning för de kooperatörer som arbetar på Young surfers. Och även 

att bygga upp en verksamhet som kan erbjuda arbetsträningsplatser för ungdomar med sociala 

problem som missbruk och kriminalitet. Missbrukare och kriminella är en utsatt grupp i 

samhället, att ha en bakgrund av missbruk och kriminalitet innebär idag svårigheter att få jobb 

bostad detta kan leda till utanförskap. Den här studien beskriver utifrån det sociala 

arbetskooperativet Young surfers, hur en utsatt grupp genom att starta sociala 

arbetskooperativ kan få makt över sin situation och därigenom förändra sin position i 

samhället. Välfärdsåtgärder kan organiseras på olika vis beroende på vilka socialpolitiska mål 

verksamheten har. Traditionellt så är välfärdsåtgärder i Sverige organiserade genom att 

professionella yrkesutövare hjälper eller behandlar klienter. Relationen mellan den 

professionelle och klienten är ett ojämlikt förhållande där den professionelle har makten. Den 

här studien handlar om hur organisering av verksamheter kan leda till att makt flyttas över 

från den offentliga sektorn och staten till kooperatörerna som därigenom får makt och 

inflytande över sin situation. Min studie utgår från de upplevelser som kooperatörerna i 

Young surfers har av det sociala arbetskooperativets organisation. Och på vilket vis 

organiseringen kan leda till självhjälp och empowermentprocesser.  

 

Jag har länge varit intresserad av social arbetskooperativ och deras verksamhet, eftersom jag 

tror att socialt arbetet måste utgå från den grupp som vill förändra sina liv eller sin ställning i 

samhället. Jag är intresserad av hur socialt arbete kan utvecklas mot att skapa möjligheter för 

människor att bli delaktiga och få makt över sin situation. Mitt intresse för social 

arbetskooperativ kommer även från den diskussion som finns idag kring privatisering av 

offentliga verksamheter. Jag ser ett rent ideologiskt problem med privatisering av offentlig 

sektor, eftersom det kan leda till att privata intressenter kan tjäna pengar på vård och 

behandling. Det är just i den diskussionen jag tycker att de sociala arbetskooperativen som 

bygger på delaktighet, demokrati och medbestämmande istället för vinstintresse kan bli ett 

alternativ.   
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Bakgrund 
 

Vägen ut  

”Vägen ut”- från fängelse till arbetskooperativ startade som ett utvecklingspartnerskap inom 

EU- programmet Equel. Equel – programmet arbetar för att utveckla banbrytande sätt att 

motverka diskriminering och ojämlikheter på arbetsmarknaden. Idag är inte ”vägen ut” ett 

Equel projekt längre. 

 

 Människor som friges från fängelsestraff har ofta svårigheter att få arbete och på det viset kan 

de hamna i ett utanförskap. ”Vägen ut” arbetar med att hjälpa människor med erfarenhet av 

missbruk och kriminallitet genom att starta och driva sociala kooperativ för att etablera sig på 

arbetsmarknaden. ”Vägen ut” arbetar även med att förändra attityder som finns i samhället 

mot människor med missbruksproblem och ett kriminellt förflutet. De försöker även att skapa 

former för samarbete mellan den sociala ekonomin och den offentliga sektorn. Detta är 

särskilt viktigt då det gäller försörjningsstöd till människor med erfarenhet av missbruk och 

kriminallitet som startar sociala kooperativ. ”Vägen ut” har idag fyra sociala kooperativ som 

drivs av människor med erfarenhet av missbruk och kriminallitet. ”Villa solberg” är ett så 

kallat halvvägshus där män som nyligen har lämnat kriminalvården kan bo en period innan de 

slussas ut till eget boende. Här arbetar de boende i kooperativets verkstad eller växthus. 

”Karins döttrar” drivs av sex kvinnor och är ett väv- och hantverkskooperativ. Kooperativet 

erbjuder arbetsträningsplatser för kvinnor som har brutit med kriminalitet och missbruk. 

”Atelje trädet” ägnar sig enbart åt hantverksproduktion och sidenmåleri. Kopperativet består 

av fyra kooperatörer och ett flertal lärlingar och frivilligarbetare. ”Cafe solberg” är ett litet 

café som förutom café verksamhet även bedriver catering. Verksamheten drivs av en 

kooperatör och två lärlingar. Dessa fyra kooperativ är sammanslutna genom Consortiet 

”vägen ut” kooperativen. Idag arbetar ”vägen ut” för att kunna starta fler sociala 

arbetskooperativ. De som idag är under process är Alita vilket är ett bemaningsföretag. ”Villa 

karin” som är ett skyddat boende för kvinnor med erfarenhet av missbruk och kriminalitet, 

”Hotel le mat” vilket är en Italiensk hotellkedja driven som ett kooperativ vilket ”vägen ut” 

vill bygga upp i Sverige, och screentryckeriet ”Young surfers” som jag kommer att beskriva i 

min studie.  
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Young surfers 

Det sociala kooperativet Young surfers drivs av fyra vuxna kooperatörer med bakgrund av 

kriminalitet och missbruk. Young surfers kommer att vända sig till ungdomar  mellan 18- 25 

år som är på väg in eller redan är i kriminalitet och missbruk. Tanken är att de fyra 

kooperatörerna skall starta ett screentryckeri. Det innebär att de skall trycka olika typer av 

tryck på t- shirts och andra kläder. Det kan t ex vara till idrottsföreningar, företag eller 

privatpersoner som vill ha sitt märke eller loggotype på en tröja. Kooperativet kommer att ta 

emot 4-5 ungdomar som kommer att få arbetsträna i verksamheten. Till en början arbetstränar 

ungdomarna i kooperativet men på sikt så finns det möjligheter för ungdomarna att själva bli 

kooperatörer. Genom denna process hoppas Young surfers på att ungdomarna skall få en 

identitet som kooperatörer som bygger på arbete och kunskap, istället för en identitet som 

kriminell eller missbrukare.  Kooperativet kommer att få sina intäkter genom att kommunen 

betalar för arbetsträningsplatser och genom de intäkter som själva tryckeriet ger. Young 

surfers har även bidrag från Länsstyrelsen, Europeiska socialfonden (ESF), Verket för 

näringslivsutveckling (Nutek) och lönebidrag från arbetsförmedlingen för de fyra 

kooperatörerna. Stadsdelsnämnden (SDN) Biskopsgården har gått in som huvudman vid 

bidragsansökan hos länsstyrelsen.  

 

I ”vägen ut” är det sociala kooperativet en metod i sig. Young surfers har till syfte att skapa 

arbetstillfällen där medlemmarna själva kan få anställning. Kooperatörerna kommer även att 

fungera som förebilder och identifikationsobjekt för de ungdomar som arbetstränar i 

verksamheten. När ungdomarna själva blir kooperatörer blir även de förebilder för de 

ungdomar som arbetstränar. Young surfers beskriver målgruppen av ungdomar som 

ungdomar från ett segregerat bostadsområde med misslyckad skolgång som är med i 

kriminella gäng. De menar att den kriminella livsstilen är ett alternativ till det samhälle de inte 

kommer in i. Att identifiera sig som kooperatör i kooperativet Young surfers innebär att 

finnas i ett nytt nätverk bestående av andra kooperatörer. Detta kan vara en väg ut ur missbruk 

och kriminallitet. 
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Teori om organisering 
Min studie handlar om organisering, och om hur organiseringen av det sociala 

arbetskooperativet Young surfers skapar delaktighet och makt hos kooperatörerna. Att starta 

sociala arbetskooperativ är ett sätt att organisera välfärdsåtgärder. Organisering av 

socialpolitik kan se olika ut beroende på vilket mål som verksamheten har. Beroende på 

vilken organisationsmodell och hur verksamheten organiseras kan alltså olika socialpolitiska 

mål nås (Rothstein, 2001). Den Svenska välfärdsstatens hjälpsystem bygger traditionellt på en 

omfattande professionalisering. Där professionella yrkesgrupper aktivt utför behandlings- 

eller rehabiliteringsåtgärder för att hjälpa en klient. I många fall kan detta leda till att klienten 

blir passiv och endast ett objekt för myndigheternas åtgärder (Skau, 2003). Men om makt och 

delaktighet överlämnas till brukarna som själva får utforma verksamheter så kan 

socialpolitiska mål genom organisering förverkligas.  

 

Produktion av välfärdstjänster 

Socialpolitik kan organiseras på olika vis därför vill jag inleda med en diskussion om vem 

som skall utföra produktionen av välfärdstjänster. Eftersom val av utförare och 

organisationsform är ett politiskt val som kommer få konsekvenser för de socialpolitiska mål 

som verksamheten har (Rothstein, 2001). Min studie handlar om sociala arbetskooperativ och 

jag tycker därför att det är viktigt att starta mina teoretiska resonemang i den politiska 

diskussion som finns kring privatisering inom den offentliga sektorn. Eftersom de sociala 

arbetskooperativen ofta är offentligt finansierade men drivs i privat regi. 

 

 Frågan om privatisering av offentlig egendom och verksamheter har sedan tidigt 80-tal 

diskuterats mycket. Dessa diskussioner har framförallt handlat om politisk ideologi.  

Lundqvist (2001) beskriver de nyliberala tankar som finns inom nationalekonomin och 

statsvetenskapen. En krympt och mer passiv offentlig sektor med produktion av 

välfärdstjänster på konkurrensmarknaden skulle leda till lägre skatter och en större valfrihet 

för den enskilde medborgaren att själv välja. De offentliga finanserna skulle även stärkas 

genom utförsäljning av statlig och kommunal egendom. Även Rothstein (2001) beskriver 

dessa ideologiska ekonomiska diskussioner som säger att staten är per definition en sämre 

producent av tjänster än marknaden. Utan fri prisbildning på marknaden så kommer inte den 

offentliga sektorn att förstå vilka tjänster och produkter som behöver produceras. Detta kan då 
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leda till resursslöseri eller fel produktion. Men Rothstein skriver att även inom 

nationalekonomin så finns det teoribildningar som menar att staten i vissa fall är en bättre 

producent av varor och tjänster. Rothstein skriver att sjukvård och social omsorg kan vara 

exempel på sådana verksamheter där den öppna marknaden försvårar kostnadseffektivitet, 

koordinering och kvalitetskontroll. Men de främsta och tyngsta argumenten mot privatisering 

är ändå de Lundqvist (2001) tar upp. Han skriver att motståndarna mot privatisering menar att 

ingen skall tjäna pengar på vård, omsorg och utbildning. De menar att offentlig styrning i 

förhållande till privat kan upprätthålla demokrati, offentlig insyn, kontroll och rättsäkerhet. 

Staten bör alltså ha huvudmannaskapet för att kunna garantera rättvis fördelning.  

 

Men vad innebär egentligen privatisering av den offentliga sektorn i dagens Sverige? 

Lundqvist menar att privatisering sällan innebär totala förändringar mellan offentlig och 

privat ansvar. Han beskriver detta med tre funktioner reglering, finansiering och produktion. 

Detta innebär att t ex en verksamhet kan vara offentligt reglerad och finansierad men 

produktionen utförs privat. Lundquist skriver att ofta är den reglerande och finansierande 

verksamheten skild från den utförande. Regleringen sker ofta av förtroendevalda valda organ 

som riksdag och fullmäktige och finansiering sker med kommunala medel. Nilsson (2004) 

menar att i stora drag så handlar privatisering om att offentligt inflytande minskas i någon av 

de tidigare nämnda funktionerna. Det vanligaste är att det offentliga inflytandet minskar i 

funktionerna finansiering och produktion. Nilsson skriver vidare någon väldigt intressant, han 

menar att den privatisering som hittills har utförts inom offentlig sektor inte har minskat den 

offentliga finansieringen. Fast målet med privatiseringen har varit att reducera den offentliga 

sektorns kostnader och att erbjuda individuell anpassning och valfrihet för brukarna. Det jag 

främst tycker är intressant med Nilssons resonemang är det faktum att välfärdsproduktion 

faktiskt kostar pengar. Bara för att produktionen utförs privat så kommer kanske inte den 

offentliga sektorns utgifter att minska men detta system kanske kan öppna upp för alternativa 

verksamheter utan vinst intresse som kan anpassas efter brukarna. Lundquist (2001) menar att 

det är vanligt att likställa privatisering och marknadslösningar. Men som Lundqvist skriver så 

är det inte självklart till vem privatiseringen sker. Han menar att privatisering inte alls behöver 

leda till individualisering och överföring till privata intressenter som vill tjäna pengar.  

Privatisering kan enligt Lundquist ske till Korporativa organ, ideella föreningar, 

yrkesorganisationer och brukare. Här kan man se exempel på huvudmän som inte har 

ekonomisk vinst som intresse då de vill bedriva verksamheten.  
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Organiseringens betydelse och legitimitet  

För att organisering av välfärdstjänster skall vara legitim krävs det en förankring hos 

medborgarna och hos de åtgärderna riktar sig till, alltså brukarna. Det är viktigt att människor 

har förtroende för de offentliga insatserna och att de på ett demokratiskt vis får vara med och 

bestämma hur samhället skall organiseras (Rothstein, 2001). När det gäller arbete i sociala 

arbetskooperativ är det helt avgörande om kooperatörerna tror på idén bakom arbetet för att 

arbetet skall kännas meningsfullt. För att få legitimitet hos kooperatörerna krävs det alltså att 

idén har förankring i gruppen. Bartilsson mfl (2000) menar att sociala arbetskooperativs 

effektivitet är helt  beroende av den meningsfullhet som kooperatörerna känner. Legitimitet 

handlar enligt Rothstein (2001) inte bara om effektivitet och ekonomi utan om normer som 

samhället byggs kring. Det kan vara moraliska frågeställningar som rättvisa, social rättigheter 

och ekonomisk fördelning. Rothstein menar vidare att utformningen av offentlig förvaltning 

är ett politiskt styrmedel. Detta inbär att organiseringen av välfärdstjänster i offentlig, privat 

eller ideell regi påverkas av de socialpolitiska beslut som tas. Rothstein menar att varje val av 

organisationsform är ett politiskt val. Beroende på hur organisationen utformas kan olika 

socialpolitiska mål nås. Detta märks i utförandeprocessen där val av organisationsform är 

avgörande för maktfördelning mellan professionella och brukare. Om man vill överföra makt 

till brukarna är alltså val av organisation avgörande för utförandet. Därför måste även den 

tredje sektorn där de sociala arbetskooperativen finns förhålla sig till de socialpolitiska 

besluten. Meeuwisse (1997) menar att organiseringen av verksamheter i den tredje sektorn är 

beroende av politiker och myndighetspersoners beslut. Hon menar att det är viktigt att en 

ideell organisation får stöd från viktiga politiker och myndighetspersoner. Därigenom kan det 

få legitimitet vilket är viktigt för att kunna bedriva en verksamhet. Men det är på samma gång 

viktigt att inte politikerna och myndighetspersonerna tar över verksamheten och bygger upp 

den utifrån deras idéer. Meeuwisse menar att poängen ligger i att få legitimitet från politiker 

och myndighetspersoner, men att verksamheten ändå bygger på brukarnas självstyre. Hon tar 

upp AA (Anonyma alkoholister) som exempel. AA har lyckats att skapa en frivillig 

organisation som inte har byråkratiserats men ändå har stor legitimitet i samhället och hos 

medlemmarna.  

 

Rothstein (2001) redogör för olika förvaltningsmodellers möjligheter att skapa legitimitet i 

genomförandeprocessen. Jag kommer att beskriva två av dem eftersom jag tycker att de ger en 

bra bild av hur socialpolitiska mål kan nås genom olika typer av organisering. Rothstein 

skriver att modellerna bara är konstruktioner som han har skapat för att kunna belysa dessa 
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skillnader. Jag har valt att beskriva den professionella modellen och den brukarorienterade 

modellen eftersom dessa två på sätt och vis är varandras motsatser.  

 

Den professionella modellen  

Legitimitet skapas genom att besluten överlåts från stat till en särskilt legitimerad yrkeskår. 

Yrkeskåren har genom utbildning fått legitimerad kunskap och särskild etik. Kunskapen är 

grundad i etablerad vetenskap och måste vara möjlig att utföra i en konkret process 

(Rothstein, 2001). Välfärdsorganisationen är idag uppbyggd kring en omfattande 

specialisering. Professionella yrkesutövare utför välfärdstjänster så som sjukvård och social 

omsorg. Att vara Professionell hjälpare innebär att utföra en viss sorts hjälp och att ha en viss 

kompetens som samhället har bestämt. Det kan t ex vara Läkare, Psykolog eller 

Socialpedagog. Professionalism är alltså en form av kvalitetsgaranti som samhället försöker 

att upprätthålla. Medborgarnas tilltro till yrkeskårens kunskap och åtgärder är helt avgörande 

för legitimiteten. Staten är beroende av yrkeskåren när det gäller utförande och yrkeskåren är 

beroende av att staten ger dem monopol på utförandet (Rothstein, 2001).  

 

Den professionella modellen ser jag som det vanligaste sättet att idag organisera 

välfärdsåtgärder inom den sociala omsorgen. Det är det sätt som idag och tidigare använts i 

Sverige. Här har den professionelle en tydlig makt gentemot klienten som passivt tar emot 

åtgärderna. I alla möten mellan klienter och professionella hjälpare finns en makt relation. 

Skau (2003) menar att hjälparen på grund av sin ställning som professionell eller expert har en 

överordnad position gentemot klienten. I ett möte mellan en klient och en professionell från 

socialtjänsten har ofta den professionelle möjlighet att utöva makt gentemot klienten. Det kan 

t ex vara att inte ge ekonomiskt bistånd eller att omhänderta familjens barn. Skau menar alltså 

att makt inte behöver utövas för att existera, det handlar mer om själva möjligheten att utöva 

makt som skapar det ojämna förhållandet mellan den professionelle och klienten. Detta måste 

både klienten och den professionelle förhålla sig till. Klienten har genom lagstadgade 

rättigheter även en viss makt, men det är ändå ett ojämlikt förhållande där det är den 

professionelle som måste göra etiska överväganden för att inte med sin makt kränka klienten. 

Madsen (2001) skriver att bli gjord till klient betyder idag att förlora inflytande och få mindre 

handlingsfrihet. Han menar att idag hamnar många invånare utanför den samhälliga 

produktionen. Därigenom blir de gjorda till klienter då de söker sig till samhällets olika 

välfärdsorganisationer som t ex socialtjänst. Madsen beskriver att med hjälp av management 

tänkande har försök gjorts för att omdefiniera rollerna professionell och klient. Klienterna 
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döps då om till konsumenter eller brukare, och de professionella till t ex projektledare eller 

processhandledare. Det man kan fråga sig är om det skett någon egentlig förändring, har 

klienterna fått mer makt och inflytande över sin situation? Forsberg och Starrin (1997) skriver 

att medborgarna ofta är objekt för myndigheter och professionellas åtgärder. De menar att det 

idag finns en tydlig objekt- subjekt relation mellan klienten och den professionelle.  

 

Men är det verkligen så att det alltid är den professionelle yrkesutövaren som är bäst lämpad 

att utföra arbetet?  Utifrån den här genomgången av den tydliga maktskillnad som finns 

mellan den professionelle och klienten så kan de verkligen diskuteras. Skau (2003) menar att 

det måste finnas en balans mellan professionalitet och altruism. Vilket innebär att det bör 

finnas en blandning av människokärlek, spontan hjälpsamhet och avlönad professionalitet. 

Men vad spelar dessa till synes goda intentioner för roll om den maktrelation som finns 

mellan professionella och klienter ändå leder till en stigmatiserande objekt- subjekt relation.  

 

Den brukarorienterade modellen  

Genom att ge de medborgare som personligen kommer i kontakt med åtgärden direkt 

inflytande över utförandet kan legitimitet skapas. Detta sker genom att brukarna själva eller 

med stöd från professionella utformar verksamheten. Fördelen är att brukarna här får stora 

möjligheter att utforma verksamheten utifrån sina behov. Problemet kan vara att de 

professionella har andra idéer och ambitioner med arbetet och att det här blir en konflikt. 

Staten och de professionella lämnar då alltså bara rent formellt över makten till brukarna 

(Rothstein, 2001). Brukarinflytande skall enligt Rothstein organiseras genom självförvaltning 

och med aktivt deltagande som förutsättning. Delaktighet och demokrati är viktiga principer 

eftersom de grupper som skall få inflytande ofta är utsatta grupper i samhället. Gruppen 

missbrukare och kriminella är ett tydligt exempel på en sådan grupp.  Det är alltså brukarnas 

medbestämmande som skall leda till legitimitet. Det som jag tycker är särkilt intressant med 

Rothsteins resonemang är den risk som finns när staten lämnar över makt och beslutanderätt 

till brukarna och sedan ändå vill vara med och utforma verksamheten efter egna behov. Staten 

har då i praktiken inte lämnat ifrån sig makten över verksamheten. Rothstein skriver att om 

staten överlämnar inflytande över beslutanderätt till brukarna så ökar legitimiteten, eftersom 

medborgarna ofta är mindre kritiska till beslut som folket har varit med och utformat.  

 

Den brukarorienterade modellen passar väl in på det sociala arbetskooperativet Young surfers. 

Eftersom det består av individer med erfarenhet av missbruk och kriminalitet, som utformar 
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en verksamhet som skall rikta sig till ungdomar som är i den situation som kooperatörerna en 

gång var i. Men jag vill ändå hävda att det finns en skillnad mellan en brukare och en 

kooperatör. Kooperatörsrollen förmedlar självständighet i förhållande till myndigheter och 

rollen brukare är som Skau (2003) skriver liksom rollen klient en stigmatiserande roll. Därför 

kommer jag att använda mig av titeln kooperatör istället för brukare. Utifrån dessa 

resonemang är det intressant att fundera på vad som kan göras för att utjämna den makt som 

finns mellan den professionelle och klienten? De brukarorienterade social arbetskooperativen 

kan här bli ett alternativ till den mer professionella modellen där makt relationerna är tydligt 

ojämlika.   
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Teori om sociala arbetskooperativ 
Young surfers är ett socialt arbetskooperativ. De är som tidigare nämnt en ekonomisk 

förening vars verksamhet kan beskrivas som en del av den tredje sektorn och därför varken 

marknad eller offentlig sektor. De sociala arbetskooperativen drivs och ägs av kooperatörer. 

Därför finns det mycket gemensamt mellan sociala arbetskooperativ och den 

”brukarorienterade modellen” som Rotsthein (2001) beskriver, där brukare själva får utforma 

verksamheter efter sina behov. I Young surfers fall är det kooperatörer som själva startar och 

utformar ett screentryckeri, organiserat som ett socialt arbetskooperativ. Deras verksamhet 

bygger inte i första hand på vinstintresse utan snarare på medlemsnytta och hjälp till 

självhjälp. Tanken med att människor från utsatta grupper som t ex f d missbrukare och 

kriminella skall starta kooperativ är de empowermentprocesser som man hoppas kunna skapa. 

Empowerment som jag kommer att beskriva mer senare handlar om att utsatta grupper skall få 

makt och inflytande över sin situation. Och att de individer som har fått makt och inflytande i 

sin tur kan hjälpa andra i den utsatta gruppen (Forsberg och Starrin, 1997).  

 

Den tredje sektorn 

Den tredje sektorn eller ideella sektorn som den ibland kallas är varken marknaden eller 

offentlig sektor. Den tredje sektorn utgörs av ideella föreningar, idéburna organisationer och 

ekonomiska föreningar. Wijkström och Lundström (2002) menar att den tredje sektorn finns i 

den del av samhället som vi kallar det civila samhället. Wijkström och Lundström skriver 

vidare att i den tredje sektorn finns förutom de tidigare nämnda organisationsformerna även 

stiftelser, politiska partier och religiösa samfund. Det är i den tredje sektorn som de sociala 

arbetskooperativen är verksamma, där de oftast är organiserade som ideella eller ekonomiska 

föreningar. Den tredje sektorn kan beskrivas genom att dela in samhället i tre sektorer som 

alla kan bedriva välfärdsproduktion. Den offentliga sektorn beskrivs som de 

skattefinansierade organisationerna. Företagssektorn är näringslivet och de vinstdrivande 

företagen som konkurrerar på den öppna marknaden. Och den Tredje sektorn består av ideella 

och idéburna organisationer. Dessa organisationer är ofta skapade utifrån utopier och 

ideologier.  De kan enligt Wijkström och Lundström definieras genom fem kriterier. De har 

en formell styrelse, de är separerade från staten, de delar inte ut sin ekonomiska vinst till en 

ägare, detta kallas även non profit organisation. De har självstyre över organisationen och 

verksamheten har inslag av idealitet. Utifrån Wijkströms och Lundströms beskrivning av den 

tredje sektorn så ser jag den offentliga sektorn och företagssektorn som två traditionella 
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producenter av välfärdstjänster. Det intressanta med den tredje sektorn tycker jag är att den 

kan agera som ett alternativ till det privata och det offentliga när det gäller produktion av 

välfärdstjänster.  

 

Social ekonomi 

Olsson (1998) skriver att social ekonomi är ett förtagande som bygger på demokrati och 

solidaritet. Verksamheterna finns ofta i den ideella sektorn och deras mål är antigen 

medlemsnytta eller samhällsnytta. Social ekonomi är alltså ett samlingsnamn för ett antal 

olika verksamheter med en del gemensamma drag. Det kan vara t ex kooperativa företag, 

föreningar med ekonomisk verksamhet och stiftelser (Bartilsson mfl, 2000). Verksamheterna 

kan vara väldigt olika i sin utformning det kan t ex vara ett IT-företag som ägs gemensamt av 

de anställda eller en verksamhet där psykisktfunktionshindrade driver en service verksamhet 

med stöd av det offentliga. Men vad är det då egentligen som kännetecknar den sociala 

ekonomin? Bartilsson mfl menar att social ekonomi fins i verksamheter som bedriver en 

ekonomisk verksamhet utan att som i den privata sektorn ha den ekonomiska vinsten som 

mål. Social ekonomi handlar alltså om att verksamheten fins för medlemmarna och inte för 

vinsten. Verksamheten förvaltas självständigt och demokratiskt och människan har alltid 

större vikt än kapitalet. Wijkström (1999) är sakkunnig i regeringens arbetsgrupp som arbetar 

med social ekonomi och han menar att det går att definiera social ekonomi på olika vis. 

Antigen som en tredje samhällssektor som är skild från det offentliga och det privata. Eller 

efter utformningen av verksamhetens innehåll, det kan då vara samhällsnytta och 

demokratiskt inflytande som är det speciella innehåll som kännetecknar den sociala 

ekonomin.  

 
 
Beskrivning av sociala arbetskooperativ 

Blideman och Karlsson (2003) skriver att sociala arbetskooperativ är en metod eller en 

plattform där människor på grund av t ex handikapp, arbetshinder eller utanförskap inte får 

arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden, skapar sina egna arbeten. De sociala 

arbetskooperativen bygger på social ekonomi har inte ekonomisk vinst som mål för 

verksamheten utan målet är att få mer inflytande över sin egen situation genom att vara 

delaktig i kooperativet. Blideman och Karlsson skriver vidare att människor som har svårt att 

få arbete ofta är aktuella hos ett flertal myndigheter. Det kan vara arbetsförmedlingen där de 

söker jobb, socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. I längden kan utanförskapet även leda 
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till att individen blir sjukskriven och då kopplas försäkringskassan in. Blideman och Karlsson 

skriver vidare att de flesta sociala arbetskooperativ har startats med myndigheter som 

intressenter. Ofta har de sociala arbetskooperativen vuxit fram ur kommunernas ansvar enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SOL). Det 

är därför vanligt att myndigheter hjälper till när verksamheten skall starta, och att 

kommunerna står för lönebidrag till de anställda i kooperativet eller att försäkringskassan 

köper rehabiliteringsplatser i verksamheten. Young surfers är ett bra exempel på detta. 

Arbetsförmedlingen står för lönebidragen till kooperatörerna och socialtjänsten köper 

arbetsträningsplatser av kooperativet.   

 

Ett socialt arbetskooperativ är alltså en fristående sammanslutning, oftast en ekonomisk 

förening som samverkar för att lösa behov av arbete och social gemenskap genom ett samägt 

demokratiskt företag. Syftet eller idén är överordnat vinstintresset, därför kallas ofta 

kooperativen för idéburna verksamheter. De sociala arbetskooperativen tar även hänsyn till 

kooperatörernas arbetsförmåga. Tanken är att individen skall kunna arbeta utifrån sina egna 

förutsättningar. Detta är viktigt eftersom de sociala arbetskooperativen drivs av människor 

som av någon anledning har svårigheter att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Kooperatörerna på Young surfers har alla erfarenhet av missbruk eller kriminalitet vilket 

kooperativ bör tas hänsyn till. De sociala arbetskooperativen bedriver alltid någon form av 

varu- eller tjänsteproduktion och de har nästan alltid någon relation till den offentliga sektorn 

genom att de får stöd och bidrag eller säljer platser eller tjänster. De sociala 

arbetskooperativen har ofta någon form av behandlande eller rehabiliterande del i sin 

verksamhet (Laurelii, 2002). Young surfers säljer arbetsträningsplatser till socialtjänsten. 

Dessa arbetsträningsplatser är avsedda för ungdomar med sociala problem som missbruk och 

kriminalitet.  

 

Sociala arbetskooperativ med institutionernas hjälp 

För att kunna mobilisera resurser i det sociala arbetskooperativet behöver ofta kooperativet 

stöd av olika myndigheter och enskilda tjänstemän. Meeuwisse (1997) beskriver i sin 

avhandling vänskap och organisering hur viktigt det är att få stöd och hjälp av politiker och 

myndighetspersoner för att kunna få till en lyckad organisation av en social rörelse. Hon 

menar att myndighetspersonerna och politikerna har mycket resurser och makt i samhället och 

rörelsen behöver dess stöd för att lyckas.  
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Jag vill i den här delen beskriva det samarbete och de maktrelationer som finns mellan den 

offentliga sektorn och det sociala arbetskooperativen. Hedin mfl (2006)  skriver i en studie av 

”vägen ut” kooperativen att myndigheter har flera motiv när de stödjer ett socialt 

arbetskooperativ. Det kan både vara en förhoppning om att kooperativets verksamhet kommer 

att leda till förbättrade levnadsförhållanden för deras klienter och därigenom minska 

myndighetens ekonomiska kostnader. Hedin mfl skriver även att de myndighetspersoner som 

har samarbetat med ”vägen ut” har fungerat som ombudsmän gentemot myndighetssfären. 

Detta benämner de som professionell advocasy vilket innebär att professionella representerar 

kooperatörernas intressen i förhållande till samhället och de sociala strukturerna. I ”Vägen ut” 

projektet har det enligt Hedin mfl framförallt handlat om empowerment orienterat 

företrädarskap. Vilket bygger på att stärka olika maktresurser så att gruppen i framtiden kan 

företräda sig själva. Företrädarskapet handlar då främst om läroprocesser där kooperatörerna 

är aktiva och utvecklas. Men i själva mötet mellan myndighetspersonerna och brukarna har 

myndighetspersonerna mera makt över resurser. Hedin mfl menar att de kan vara både 

institutionell makt och ekonomisk makt. Den institutionella makten handlar ofta om specifika 

kunskaper vilket kan leda till att de professionella myndighetspersonerna tar över projektet. 

Då är det viktigt att myndighetspersonerna är medvetna om att ”vägen ut” kooperativen är 

myndighetsunderstödda och inte myndighetsstyrda. Hedin mfl menar att det är viktigt att 

myndighetspersonerna vågar lämna ifrån sig av sin makt till kooperatörerna eftersom det är 

överföring av maktresurser som kan leda till empowerment. Offentliga myndigheter stödjer 

alltså emopwerment inriktade verksamheter där metoden bygger på att makt överförs från 

myndigheten till brukaren. Men i slutändan är det ändå som Hedin mfl skriver att 

myndighetspersonerna enbart kan företräda brukarna på ett vis som går i linje med de 

målsättningar som gäller för den myndighet där de är anställda. En annan intressant fråga som 

Hedin mfl tar upp är vem som ”äger” kooperativen. Är det brukarna eller myndigheten som 

kan hävda att kooperativet är deras? Hedin menar att det är speciellt intressant om 

kooperativet visar goda resultat.    

 

Empowerment 

”Empowerment är en process som befrämjar deltagande bland människor, organisationer 
och lokalsamhällen för att nå kontroll över sina liv i det lokala samhället och i det större 
samhället.” (Forsberg och Starrin, 1997 sid. 13) 
 

Empowerment begreppet är nära förknippat med sociala arbetskooperativ och deras 

verksamhet. Forsberg och Starrin (1997) beskriver empowerment begreppet och menar att 
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empowerment introducerades på 1970 talet i USA och handlade då om utveckling och 

mobilisering av utsatta grupper. Inom socialt arbete ifrågasattes det rådande top- 

downstrategierna och istället föredrog man bottom- up strategier. De utsatta grupperna skulle 

få mer inflytande och makt över sin situation vilket skulle leda till stärkta positioner i 

samhället. Termen empowerment har en enligt Forsberg och Starrin på senare tid förlorat sin 

radikala prägel. Liberala tänkare och politiker har använt sig av empowerment begreppet för 

att vilja stärka medborgarnas makt och begränsa statens inflytande. De har då ofta framförallt 

handlat om en vilja att minska välfärsstatens inflytande. Forsberg och Starrin menar att 

empowerment begreppet inte hör hemma i den liberala tanketraditionen eftersom 

empowerment är direkt relaterat till grupper vars situation präglas av maktlöshet. Forsberg 

och Starrin menar att empowerment är en process genom vilken individer, grupper eller 

lokalsamhällen får större kontroll och bestämmanderätt över sin situation. Att arbeta med 

empowerment som metod och mål är idag vanligt inom både den offentliga sektorn och den 

tredje sektorn.  

 

Hedin mfl (2006) använder sig också av Forsberg och Starrins beskrivning av empowerment 

då de studerar ”vägen ut” kooperativen. De beskriver empowerment som själva grunden i 

”vägen ut” kooperativen. Då ”vägen ut” startar social arbetskooperativ för att genom arbete få 

makt över sin situation och därigenom komma ur det utanförskap som människor med 

erfarenhet av missbruk och kriminallitet har i vårat samhälle. Här ser jag tydligt det som 

Forsberg och Starrin (1997) beskriver som hjälp till själv hjälp, när brukare själva startar 

verksamheter för att få makt över sin situation. Utanförskap kan i detta fall t ex vara 

arbetslöshet, problem att få bostad och svårigheter att få banklån. Empowerment syftar alltså 

på aktiviteter som är inriktade mot att människor skall ta kontroll över sina liv. Det kan vara 

både samhällsstrukturer och individuellt självförtroende. Det handlar alltså både om 

individens inre och yttre förhållanden.  Forsberg och Starrin menar därför att empowerment 

både är en process och ett mål.  

 

Empowerment begreppet står även i stark kontrast till den paternalistiska modellen. Forsberg 

och Starrin menar att den paternalistiska modellen bygger på över och underordning. Den 

vanliga människan antas inte ha förmågan att veta vad som är bäst för den själv, utan 

bedömningen bör göras av en expert. Detta gäller framförallt utsatta grupper eller människor 

med sociala problem. Forsberg och Starrin menar att staten då försöker uppfostra de utsatta 

genom hjälpande professioner. Klienterna blir då objekt och får inget att säga till om. 
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Empowerment syftar istället till att skapa subjekts relationer där klienten blir brukare och får 

inflytande över sin egen situation. Man kan se likheter mellan empowerment perspektivet och 

ett salutogent synsätt. Människor har alla resurser men på olika nivåer i samhället finns det 

faktorer som hindrar användandet av dessa resurser. Det salutogena synsättet bygger på att se 

de friska eller välfungerande sidorna hos individen och gruppen. Focus läggs alltså på 

friskfaktorerna och inte på riskfaktorerna (Antonovsky, 1991). 
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Sammanfattning av teori          
Överföring av offentliga tjänster till privat regi skapar en konkurrens situation som kan leda 

till att de behövda välfärdstjänsterna kommer att utföras på ett mer effektivt och 

brukaranpassat vis. Varför måste det finnas ekonomiska vinstintressen för att bedriva 

välfärdstjänster på ett annat vis än det traditionella (Lundquist, 2001)? Här kan man se de 

sociala arbetskooperativen som bedriver sin verksamhet utifrån den sociala ekonomins tankar 

om delaktighet, medbestämmande och samhällsnytta som ett alternativ som inte ser 

vinstintresset som mål för verksamheten.  

 

Socialpolitik kan organiseras på ett flertal vis och olika socialpolitiska mål kan förverkligas 

beroende på hur man väljer att organisera verksamheten (Rotstein, 2001). För att nå mål som 

brukarinflytande, delaktighet och empowerment måste makt flyttas över från de professionella 

till brukarna genom val av organisation. Därigenom kan den maktlösa klienten som Skau 

(2003) beskriver istället få en roll som kooperatör. Att organisera verksamheter som sociala 

arbetskooperativ där kooperatörerna har självbestämmande över verksamheten kan då leda till 

de empowermentprocesser som skapar makt över den egna situationen (Forsberg och Starrin, 

1997).  Att en verksamhets organisation skall kunna bli framgångsrik så krävs det legitimitet 

hos politiker, myndigheter och hos de som är berörda av åtgärden. Rothstein (2001) skriver att 

legitimitet kan skapas genom olika typer av organisering t ex genom den traditionella 

”professionella modellen” eller den ”brukarorienterade modellen”. Ordet brukare tycker jag 

inte passar i min studie eftersom det kan som ordet klient vara stigmatiserande (Skau, 2003). 

Jag använder mig därför istället av benämningen kooperatör. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Syftet med studien är att studera organiseringens betydelse för att nå makt över sin egen 

situation i ett socialt arbetskooperativ. Och hur detta inflytande kan användas för att hjälpa 

andra i samma situation. Jag har valt att studera det sociala arbetskooperativet Young surfers, 

eftersom det är en verksamhet som syftar till att hjälpa människor i en utsatt situation som i 

sin tur kan hjälpa andra. Jag är intresserad av hur kooperatörerna upplever den process de har 

tagit del av under uppstartandet av det sociala arbetskooperativet.   

 

Frågeställningar  

Hur upplever kooperatörerna sociala arbetskooperativ som arbetsmetod?  

 

Hur upplever kooperatörerna organiseringen av Young surfers?  

 

Hur upplever kooperatörerna sin nuvarande roll, i förhållande till begreppen klient, brukare 

och kooperatör? 

 

På vilket vis upplever kooperatörerna att makt skapas över den egna situationen genom 

arbetet i det sociala arbetskooperativet, och vad ledare detta till? 
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Metod  

 
Val av metod 

Redan i inledningen av arbetet bestämde jag mig för att jag vill göra en kvalitativ studie. Jag 

ville därigenom få en djupare förståelse för kooperatörernas upplevelser, påverkan och 

förändring. Eftersom min studie har ett förstående syfte och jag vill ha en närhet till den källa 

där jag hämtar min empiri så var den kvalitativa metoden ett självklart val. Med ett förstående 

syfte menar jag att jag är intresserad av att studera och förstå respondenternas upplevelser av 

olika företeelser (Holme och Solvang, 1997).  Mitt empiriska material består av information 

insamlad genom kvalitativa intervjuer och observationer.  

 

Jag hade tidigt i arbetet bestämt mig för att min studie skulle på något vis handla om det 

sociala arbetskooperativet Young surfers. Därför inledde jag mitt arbete med att läsa litteratur 

som beskrev social arbetskooperativ och social ekonomi. När jag läste dessa böcker insåg jag 

att min teori även kommer att behöva bestå av teorier inom stadsvetenskap och socialt arbete. 

Jag har använt mig av teorier kring organisering av förvaltning och även empowerment 

begreppet och relationen mellan klient och professionell i en åtgärdssituation. Teoriavsnittet 

ligger till grund för mitt syfte och mina frågeställningar som jag genom intervjuer och 

observationer studerar.  

 

Holme och Solvang beskriver två angreppssätt det deduktiva respektive de induktiva, det 

förstnämnda kan beskrivas som bevisande och det andra som upptäckande. Min studie startar 

i teorin och har en tes som jag genom mina intervjuer och observationer försöker beskriva. 

Men jag vill ändå som Holme och Solvang skriver mena att en stor del av 

samhällsvetenskaplig forskning har inslag av induktion. Så har även min studie då jag genom 

intervjuer och observationer upptäcker mycket som inte finns beskrivet i min teori. Holme 

och Solvang menar att det mest använda sättet att utveckla teorier är genom vad som kallas 

hypotetisk deduktiv teoribildning. Med detta menas att starta i sammanhängande system av 

påståenden och därigenom hitta nya hypoteser. Min uppsatts är alltså deduktiv med stora 

induktiva inslag 
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Urval      

När jag startade arbetet med studien hade jag en klar idé för vad jag ville studera. Jag ville 

studera ett socialt arbetskooperativ som på något vis bestod av eller arbetade med ungdomar. 

Jag letade på internet och läste tidningar om sociala arbetskooperativ och social ekonomi. I en 

tidning fann jag en artikel om Young surfers som jag ringde upp och frågade om jag fick göra 

en studie som utgick ifrån deras sociala arbetskooperativ. Min studie av Young surfers är en 

fallstudie, eftersom jag har valt att studera Young surfers som ett tydligt och avgränsat system 

(Merriam, 1994).  

 

Mitt urval i intervjuer och observationer har varit att följa och intervjua de fyra som idag är 

verksamma i Young surfers. Eftersom kooperativet är i en uppstartnings fas och de idag 

endast finns fyra kooperatörer och ännu inga ungdomar så var valet av respondenter givet. 

Urvalet baseras alltså inte på slumpmässighet och kan därför kallas ett icke 

sannorlikhetsurval. Mitt intresse ligger inte i att studera alla sociala arbetskooperativ i en 

region eller att jämföra två sociala arbetskooperativ utan mitt syfte är att studera just det 

sociala arbetskooperativet Young surfers. Undersökningsenheten är alltså liten därför väljer 

jag att intervjua och observera hela gruppen (Holme och Solvang, 1997). Jag har valt att göra 

min fallstudie utifrån det sociala arbetskooperativet Young surfers eftersom jag tycker att det 

passar mitt syfte. Deras organisering och verksamhet passar bra in på vad jag vill undersöka.  

 

Under arbetet med fallstudien har kooperatörsgruppen förändrats. En av de ursprungliga 

kooperatörerna har valt att sluta och en ny medlem har kommit till gruppen. Efter att 

intervjuerna var genomförda har även den nya medlemmen i gruppen slutat. På grund av det 

han jag valt att fingera respondentens namn i min studie. Jag tänkte nu göra en kort 

presentation av kooperatörerna som jag har intervjuat.  

 

Katrin Björlin är 38 år och singel. Hon är kooperatör och projektledare för Young surfers. 

Eftersom hon är kooperatör så får hon lönebidrag från arbetsförmedlingen. Katrin arbetar 

även som kontaktperson. Hon har tidigare arbetat på ungdomsgård och med 

psykisktfunktionshindrad. Katrin har suttit i fängelse i åtta år och haft ett missbruk som pågått 

i många år. 
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Leif Revoniemi är 42 år och ensamstående. Leif är kooperatör och får lönebidrag från 

arbetsförmedlingen. Leif har inte arbetat tidigare, men har varit aktiv inom KRIS                      

(Kriminellas revansch i samhället) anstaltsverksamhet. Leif har drogat sen 12 års ålder och 

suttit 12 år i fängelse.  

 

Patrik Lindström är 31 år och singel. Han är kooperatör och får lönebidrag från 

arbetsförmedlingen. Patrik har tidigare haft en del kortare anställningar på sko- och 

klädbutiker och på dagis och restaurang. Patrik har en bakgrund av missbruk.  

 
Ivan: Fingerat namn 
 
Intervju genomförandet 

Jag har genomfört fyra kvalitativa respondent intervjuer med kooperatörerna i Young surfers. 

Holme och Solvang skriver att en respondentintervju innebär att intervjua personer som är 

delaktiga i den företeelse som studeras. Jag studerar det sociala arbetskooperativet Young 

surfers och har därför valt att intervjua kooperatörerna. Intervjuerna har genomförts antigen i 

Young surfers lokaler vid Bellevue i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg eller på KRIS 

(Kriminellas revansch i samhället) lokaler vid Järntorget i Göteborg. Intervjuernas omfattning 

har varit mellan 40 till 60 minuter, jag har bandat och därefter skrivit ut intervjuerna för att 

använda dem i min studie. Holme och Solvang skriver att kvalitativa intervjuer inte bygger på 

standardiserade frågeformulär utan den som utför intervjuerna använder sig av en 

intervjumanual. Detta för att inte styra intervjuerna och istället få fram respondentens egna 

uppfattningar. Jag har därför gjort en intervjumanual med fyra teman som jag har kommit 

fram till utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. De teman jag har använt är: ”Sociala 

arbetskooperativ”, ”Organisering”, ”Klient – kooperatörsroll” och ”Empowerment”. I det 

första temat ”sociala arbetskooperativ” försöker jag att få fram kooperatörernas upplevelser av 

vad ett socialt arbetskooperativ är. Temat organisering innehåller frågor om hur verksamheten 

är organiserad och vilka relationer kooperativet har till offentliga myndigheter. I temat ”klient 

och kooperatör” försöker jag att få fram hur kooperatörerna upplever sin nuvarande roll, i 

förhållande till att tidigare i livet ha varit klient till olika myndigheter. Temat ”empowerment” 

handlar om makt över den egna situationen och i vilken utsträckning kooperatörerna upplever 

att kooperativet kan skapa det. Under varje tema har jag haft mellan fyra och sex öppna frågor 

som jag har använt för att kunna få en diskussion runt temat och därigenom få fram 

respondenternas upplevelser av olika företeelser. Den information som jag har fått fram 

genom intervjuerna kommer jag att sammanställa och presentera i studiens empiriska avsnitt.  
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Genomförandet av observationer 

Jag har även genomfört fyra stycken observationer av Young surfers möten med Kooperativ 

konsult. Observationerna har genomförts i kooperativ konsults lokaler på Lindholmspiren i 

Göteborg där Young surfers har fått handledning och stöd under uppstartandet av 

kooperativet. De observationer jag har genomfört har varit deltagande öppna observationer. 

Holme och solvang (1997) skriver att en öppen observation är en observation där de som 

observeras är medvetna om det, och har accepterat det. Jag frågade helt enkelt gruppen och 

representanten från kooperativ konsult om det gick bra att jag satt med på några möten och 

observerade. Vad det gäller mitt deltagande under observationerna så har jag försökt att var 

ganska passiv förutom då jag inte förstått eller när gruppen har frågat efter min åsikt. 

Deltagandet i gruppen har alltså varit sekundärt i förhållande till insamlingen av information 

(Marriam, 1994). Under observationerna har jag fört anteckningar som jag sedan har 

sammanställt när jag kommit hem. Jag har beskrivit mötet i helhet och skrivit ner ett flertal 

stickord och citat. Genom observationerna har jag fått en tydligare bild av det praktiska arbete 

som skall utföras i Young surfers och även fått se hur gruppmedlemmarna förhåller sig till 

varandra. Informationen jag har fått under observationerna kommer jag att sammanställa och 

presentera tillsammans med intervjuerna i studiens empiriska avsnitt. 

 

Material 

Förutom intervjuer och observationer som källa till information har jag även fått tillgång till 

Young surfers budget, verksamhetsbeskrivning, stadgar och informationsbroschyrer. Jag har 

även fått informationsbroschyrer från ”vägen ut” kooperativen. Dessa skrifter ligger till grund 

för kapitlet bakgrund.    

 

Etiska överväganden  

Under arbetet med studien och framförallt under intervjuerna har jag fått göra ett flertal etiska 

övervägande. Det första handlar om respondenterna skall vara anonyma i min studie eller inte. 

Det är vanligt att respondenternas konfidentialitet skall skyddas och att 

undersökningspersonerna därför blir anonyma i studien ( Kvale, 1997). Kooperatörerna i 

Young surfers vill att jag skall skriva ut deras namn och kooperativets namn eftersom de 

hoppas på att kunna ha användning av min studie i framtiden. De tycker även att det kan finas 

en fördel att synas i så många sammanhang som möjligt. Därför kommer jag att skriva ut både 

personnamn och kooperativets namn i min studie. Men jag kommer inte att skriva ut namn på 
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de kooperatörer som har slutat arbeta i det sociala arbetskooperativet under tiden min studie 

har pågått. Innan jag gjorde intervjuerna och observationerna fick jag samtycke från 

respondenterna. Kvale (1997) skriver att respondenterna skall veta undersöknings syfte och 

hur den skall användas när de ger sitt samtycke. När jag skapade intervjumanualen funderade 

jag mycket på hur jag skulle skapa teman och ställa frågor så att de inte skulle uppfattas som 

kränkande. Jag har därför valt att skapa öppna teman och frågor så att respondenten själv har 

kunnat välja vad hon/han vill berätta.  

 

Ett av de svårast etiska övervägande jag har gjort är framställningen av intervjuerna. 

Respondenterna har berättat mycket och ingående för mig hur deras liv ser ut idag och hur det 

har varit tidigare. Jag vill inte presentera någon schablonbild och öka de fördomar som idag 

finns om missbrukare och kriminella. Men på samma gång är deras tidigare liv relevanta 

berättelser i min studie då de även innehåller ”förändring”. Det jag har försökt att göra är att 

akta mig för att moralisera, och göra de beskrivningar som jag tyckt varit relevanta för 

studien. Ett annat etiskt övervägande jag har gjort är om jag skall skriva med namnet på den 

stadsdelsnämnd som samarbetar med Young surfers eller inte. Jag har valt att skriva ut 

stadsdelsnämndens namn eftersom det är de som har varit med och skapat möjligheter för att 

Young surfers idag kan starta sin verksamhet.  

 

Sammanfattning av metod 

Min studie av det sociala arbetskooperativet Young surfers är en fallstudie där jag intervjuar 

och observerar hela kooperatörsgruppen. Mitt syfte med studien är att försöka att förstå 

kooperatörernas upplevelser av olika företeelser. Studien har sin utgångspunkt i de olika 

teoretiska resonemang som jag har presenterat kring organisering och social arbetskooperativ. 

Utifrån de teorietiska resonemangen har jag kommit fram till mitt syfte och mina 

frågeställningar. För att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar har jag gjort en 

fallstudie. Där jag har använt två olika metoder för insamling av information, intervjuer och 

observationer. Merriam (1994) skriver att använda sig av triangulering, alltså att låta flera 

metoder bekräfta resultatet är en strategi som kan användas för att stärka den inre validiteten. 

Fördelen med att kombinera olika metoder är att de kan komplettera varandras brister.  
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Resultat redovisning och analys 

Jag kommer nu att presentera det material som jag har fått fram under intervjuerna och 

observationerna som jag har gjort med kooperatörerna i Young surfers. Alla fyra intervjuer 

kommer att vävas ihop i texten tillsammans med observationerna. Mitt empiriska avsnitt är 

uppdelat i fyra rubriker som utgår från de fyra teman jag använde mig av under intervju 

genomförandet. Temana bygger i sin tur på mina frågställningar. Efter varje tema följer en 

kortare analys.  

 

Kooperatörernas upplevelser av Sociala arbetskooperativ  

 

Att tillhöra ett nätverk 

De fyra kooperatörerna kommer alla från olika bakgrund och det tillhör inte självklart samma 

”grupp” i samhället fast de har erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Det som har blivit 

tydligt för mig under studien är att de ingår i ett nätverk. Någonstans är ju meriten att man 

har levt det liv man levt i ”vägen ut” kooperativen.  Det är f d missbrukare och kriminella 

som har tagit sig tillbaka i samhället på ett hederligt och drogfritt sätt ( Leif).  

Kooperatörerna har kommit i kontakt med varandra och startat kooperativet genom att alla på 

något vis ingår i det nätverk som fins kring KRIS och vägen ut kooperativen. Vi har bara 

slängt ut frågan och sagt är det någon som vill…? Det var ingen genomtänkt sammansättning 

av människor det har bara blivit så att det var vi (Katrin). I kooperatörsgruppen ser jag 

många olika kompetenser. Katrin har erfarenhet av arbete med ungdomar, Patrik är 

konstnärligt lagd och kan design och Leif är duktig på praktiska saker. Under intervjun med 

Katrin så upptäcker hon att samansättningen av gruppen verkar genomtänkt. Om man tittar på 

den här gruppen så är vi så olika att vi kan kompensera varandra. Oavsätt vilken ungdom vi 

får in här så kommer det att finnas någon erfarenhet som de kan förlika sig med. Så det har 

nog blivit väldigt genomtänkt i alla fall (Katrin). Att de ingått i samma nätverk har skapat 

förutsättningar för att bilda en kooperatörsgrupp där alla kooperatörerna har olika kompetens 

och intresseområde.  

 

Kännetecken för ett socialt arbetskooperativ 

 Att starta ett socialt arbetskooperativ har varit något nytt för alla i gruppen. Men de är alla 

överens om vad som kännetecknar ett socialt arbetskooperativ. Det är att skapa 

förutsättningar för att komma tillbaka till arbetslivet. För människor som inte har möjlighet 
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att slå sig in på den ordinarie arbetsmarknaden (Katrin). Ivan diskuterar möjligheten att 

starta ett företag om man inte har de rätta förutsättningarna som pengar och utbildning.  

 

Man skall göra budget och man skall kolla efter behovet efter produkten. Jag är verkligen inte 

rätt kille att göra det så… människor som kanske inte fyller kraven men ändå kan hjälpa sig 

själva genom att hjälpa andra. Det är en möjlighet för dem att göra nått för sig själva och för 

andra samtidigt (Ivan). 

 

Det som kännetecknare ett socialt arbetskooperativ är alltså att skapa förutsättningar och 

möjligheter för människor som inte har det i samhället. Förutom detta handlar det även om 

mer ideologiska tankar. Alla är lika mycket värda och har lika mycket att bestämma i ett 

socialt arbetskooperativ (Katrin). Demokrati är vikigt i de sociala arbetskooperativen. En 

kooperatör är lika med en röst. Då kan den lille göra sig hörd (Leif). Den sociala ekonomins 

principer är också tydliga i kooperativet. Det går ingen vinst in till den enskilde individen, det 

skall vara ett vinstdrivande företag fast den eventuella vinsten som kommer skall gå tillbaka 

in i ett socialt arbetskooperativ (Katrin). Leif förklarar varför han tror på den här principen. 

Om det är ett behandlingshem eller vad det nu är… är det privat så kanske tanken är i början 

att hjälpa men sen så blir det en ekonomisk fråga (Leif). Att starta verksamheten som ett 

socialt arbetskooperativ leder till att verksamheten kan hålla sig till de ideologiska mål som är 

uppsatta och att verksamheten inte styrs av vinstintresse. Patrik menar att sociala 

arbetskooperativ bör arbeta för att få ut sitt budskap. För Young surfers är det ett budskap om 

förändring för människor med erfarenhet av kriminalitet och missbruk i samhället.  

 

Är man kriminell eller missbrukare så är man det och alla ser en som det. Det finns inget man 

kan göra åt det, utan spärra in dem och lugna ner dem! Det är det jag tror vi kan förändra, 

att visa på att alla har möjlighet att lyckas. (Patrik) 

 

Young surfers verksamhet från idé till utförande 

 Utifrån de här tankarna om vad som kännetecknar ett socialt arbetskooperativ så kommer vi 

in på vad det är det sociala arbetskooperativet Young surfers skall ha för verksamhet.  

 

 Det är två arbeten… det ena är det rent företagsmässiga att screentrycka t- shirts, 

munkjackor och liknade åt företag som kommer med sina beställningar. Det andra är att 

jobba med ungdomar och ge dem en möjlighet att komma in i samhället (Patrik). 
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 Den rent produktiva delen kommer att bygga på att de hoppas på att kunna få många kunder 

genom good will. De hoppas att företag, föreningar kommer att välja trycka hos young surfers 

eftersom de då gör en social insatts. De gör en social insatts utan att anstränga sig. De gör 

samma sak som de ändå skulle göra (Katrin). Ungdomarna som kommer att arbetsträna hos 

Young surfers kommer via socialtjänsten. Socialtjänsten köper en arbetsträningsplats hos 

Young surfers som varar allt från sex månader till ett år. Om ungdomen sköter sig och allt 

fungerar bra så finns det möjlighet att få en praktikplats. Då är det inte längre socialtjänsten 

som betalar utan då får ungdomen lön från arbetsförmedlingen. De betalar din lön och då får 

du lön som alla andra har (Katrin). Jag har under mina observationer förstått att de är stor 

skillnad mellan att få bidrag från socialtjänsten eller att få lön från arbetsförmedlingen. Att 

inte längre behöva gå till socialtjänsten för att få pengar är ett steg mot att själv ha makt över 

sin situation. När ungdomen har praktiserat en period hos Young surfers så öppnar sig 

ytterligare möjligheter då kan ungdomen bli kooperatör. Om ungdomen vill finns det möjlighet 

att komma med och bli en av delägarna, som tar emot nya ungdomar (Katrin). Här kan man 

se utvecklingen från att ungdomen kommer till verksamheten för att arbetsträna och då får sin 

försörjning från socialtjänsten till att ungdomen får en praktikplats där arbetsförmedlingen 

betalar ut lön. Slutliggen kan de gå in som delägare och därmed blir kooperatör och får sin lön 

utbetald från kooperativet. Det är just detta som är det speciella med arbetet i det social 

arbetskooperativ, möjligheten att i längden kunna bli en delägare. Leif beskriver att dessa 

möjligheter inte finns inom offentlig eller privat verksamhet. I ett privat företag blir inte de 

anställda delägare och offentliga insatser leder inte till delägarskap. Det sociala 

arbetskooperativets verksamhet handlar inte bara om att hjälpa ungdomar. De handlar även 

om att skapa sysselsättning för de fyra kooperatörerna som idag driver Young surfers. Idag få 

de lönebidrag från arbetsförmedlingen för att kunna starta upp verksamheten. Tanken är att 

kooperatörerna kommer att kunna ta ut en skälig lön ur kooperativet när verksamheten har 

kommit igång och intäkter från produktionen och från de arbetsträningsplatser de säljer till 

socialtjänsten börjar komma in. 

 

Analys 

Jag har under mina intervjuer och observationer uppmärksammat att kooperatörerna i Young 

surfers ingår i ett nätverk som finns kring KRIS och ”vägen ut” kooperativen. Hedin mfl 

(2006) skriver att ”vägen ut” kooperativen har växt fram ur självhjälpsföreningars idéer. Det 

är alltså självhjälpsföreningar som är initiativtagare till ”vägen ut”. Detta har skapat 
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möjligheter för att kunna starta kooperativ utifrån de individer som finns i nätverket. Detta 

menar jag är väldigt viktigt för att principer som delaktighet och medbestämmande skall vara 

ledande i arbetet på kooperativet så måste idén och initiativet komma från gruppen och de 

individer som skall genomföra det. 

  

Blideman och Karlsson (2003) menar som jag tidigare nämnt att sociala arbetskooperativ är 

idéburna vilket innebär att idén med verksamheten är överordnad vinstintresset. Detta blir 

tydligt under intervjuerna med kooperatörerna de betonar vikten av målet med verksamheten 

att skapa förutsättningar för att komma tillbaka in i arbetslivet och att föra fram sitt budskap 

om missbrukare och kriminellas situation i samhället. Det praktiska arbetet i kooperativet 

bygger på att det hela tiden finns en möjlighet att bli delägare och kunna få inflytande över 

verksamheten. Alla kooperatörerna betonar att det är detta som gör verksamheten unik i 

förhållande till privata eller offentliga alternativ. Det måste alltså finnas ett synligt och 

konkret mål att sträva. Att kunna bli kooperatör är ett sådant mål.  

 

Kooperatörernas upplevelser av organiseringen av Young surfers 

 

Organisering och det offentligas inflytande 

Young surfers är ett socialt arbetskooperativ inom ”vägen ut” kooperativen och deras 

företagsform är ekonomisk förening. Kooperativet består som tidigare nämnts av fyra 

kooperatörer som driver verksamheten. Projektledaren Katrin berättar för mig att för att kunna 

finansiera verksamheten har de sökt pengar hos Nutek, ESF och Länsstyrelsen. För att kunna 

få bidragspengar från Länsstyrelsen så har de som krav att det är en kommun eller stadsdel 

som gör ansökan. Därför har SDN Biskopsgården gått in med sitt namn på bidragsansökan till 

Länsstyrelsen. Representanter från biskopsgården sitter därför med i Young surfers styrgrupp. 

Katrin berättar även att arbetsförmedlingen står för de lönebidragen som kooperatörerna får 

varje månad. ”Vägen ut” kooperativen betalar ut lön till kooperatörerna och får sedan 

motsvarande belopp utbetalt av arbetsförmedlingen. Att få lönen utbetald av den egna 

organisationen är en viktig princip för att kunna ha självständighet och översikt över budget 

och ekonomi. Det sociala arbetskooperativet Young surfers styrs via beslut som fattas i 

styrgruppen. Katrin säger att: i styrgruppen så är det jag en från KRIS och en från ”vägen ut” 

och två från SDN Biskopsgården… ledningsgruppen är den som fattar alla beslut i Young 

surfers (Katrin). I styrgruppen finns alltså de organisationer som kan ha inflytande över 

kooperativet. Patrik menar att ”vägen ut” kooperativen är deras egen organisation så det är 
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självklart att de sitter med. Och KRIS (Kriminellas revansch i samhället) är en 

intresseförening nära förknippad med kooperativet. Men stadsdelsnämnden Biskopsgården 

varför sitter de med i ledningsgruppen och vad har de för inflyttande över Young surfers? 

SDN Biskopsgården står bakom ansökan till länsstyrelsen och kommer att köpa 

arbetsträningsplatser av Young surfer. Jag frågar kooperatörerna om SDN Biskopsgården har 

något inflytande över verksamhet? Dom kan skaffa sig ett inflytande över verksamheten vilket 

de har gjort under bidragstiden. Genom att backa på att betala för arbetsträningsplatserna, 

nu under ett och ett halvt år (Katrin). SDN Biskopsgården kommer alltså inte att betala för de 

ungdomar som kommer att arbetsträna i verksamheten under bidragstiden. När jag hörde detta 

funderade jag direkt på varför de kan ställa dessa krav. Katrin beskriver att om inte SDN 

Biskopsgården slipper att betala så ställer de sig inte bakom nästa bidragsansökan till 

länsstyrelsen. Detta är ett tydligt inflytande som det offentliga har över kooperativet men det 

behöver inte bli negativt.  

 

Först blev jag förbannad… men för att kunna sälja arbetsträningsplatser måste man ha 

kompetens. Det ställs ganska höga krav. Biskopsgården sänker kraven på våran verksamhet, 

de har överseende med dokumentation och rapportering under ett och ett halvt år. Men då vill 

de inte heller betala för det. Det positiva med det här är att vi då kan jobba upp oss. Det 

negativa är ju att det bara är ungdomar från Biskopsgården och rent ekonomiskt så styr det 

våran verksamhet (Katrin). 

 

 Kooperatörerna har varit tvungna att göra ett val. De hade kunnat välja att sälja ut 

arbetsträningsplatserna och då inte fått uppbackning från SDN Biskopsgården vid nästa 

ansökan till länsstyrelsen. Nu valde de att låta SDN Biskopsgården slippa betala för 

arbetsträningsplatserna vilket har gjort det möjligt för verksamheten att starta upp i ett lugnt 

tempo. Kanske beror det på att SDN Biskopsgården har visat att de tror på verksamheten och 

kooperatörerna och genom sitt stöd till Young surfers bidragit till att verksamheten idag har 

startat. Men inflytandet från SDN Biskopsgården är ändå tydligt och det är intressant att 

fundera på hur detta inflytande kommer att påverka kooperativets framtid. Att redan från 

början hamna i någon form av beroende ställning till det offentliga. Kooperatörerna menar att 

de äger kooperativet men hur kan man äga något om man inte äger de medel som finansierar 

verksamhet? Vi är beroende av bidrag, men jag kan säga om två år då kan vi stå på egna ben. 

Det är jag övertygad om (Patrik). Oavsätt om Young surfers idag är beroende av bidrag så är 

det kooperativet som äger idén och det är idén som är själva verksamheten. Sociala 
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arbetskooperativ har ofta nära samhörighet med offentliga myndigheter. Antigen genom att 

sälja en tjänst eller utföra något form av rehabiliteringsarbete som det offentliga köper. Patrik 

menar att kooperativets relationer till det offentliga är bra. Han menar att de offentliga har ett 

visst inflytande fast det är mer stöttande än styrande. Det är väldigt viktig för kooperativet att 

ha en god relation med det offentliga eftersom det är till socialtjänsten i olika stadsdelar de 

senare skall sälja sina arbetsträningsplatser.  

 

Att ha ögonen på sig 

Den verksamhet som Young surfers håller på att starta upp har tidigare aldrig funnits i 

Sverige. Att starta upp en ”nytänkande” verksamheter är inte alltid lätt. Speciellt inte med 

tanke på de fördomar och förutfattade meningar som finns om f d missbrukare och kriminella 

i samhället. Leif upplever att eftersom kooperatörerna har en bakgrund av missbruk och 

kriminallitet, så tror inte alla på dem. Under mina observationer har jag märkt att gruppen 

känner att de inte riktigt är betrodda och att det finns fördomar i samhället som säger att f d 

missbrukare och kriminella inte skall starta verksamheter som deras. Detta leder till att de så 

att säga får ”ögonen på sig” från olika håll, men det behöver inte enbart vara negativt. Det är 

jätteviktigt för våran skull också för börjar vi ”hussla” där så är man ju tillbaka där man var 

i sitt gamla liv (Leif). Leif menar att det är extra viktig för gruppen att allt går rätt till, detta 

har jag även uppfattat under observationerna. Gruppen har vid flera tillfällen pratat om hur 

viktigt det är att det finns papper på allt, och att allt måste genomföras på ett korrekt vis. Som 

f d missbrukare och kriminella så har kooperatörerna mycket att bevisa. Som jag uppfattar det 

så utövar de offentliga myndigheterna någon form av kontroll gentemot kooperativet. 

Kontrollen är inte formaliserad men den finns ändå där på gott och ont. Att inte bli riktigt 

betrodd kan vara hämmande för verksamheten fast kontrollen kan även säkerställa 

verksamhetens kvalitet. Det inflytandet har de givetvis… och det skall dom ha… om det är 

”sjukt” i våran arbetsplats så skall inte ungdomar vara där… punkt slut (Leif). 

 

På den öppna marknaden finns konkurrens 

Eftersom Young surfers är ett socialt arbetskooperativ som skall starta ett screentryckeri som 

kommer att sälja sina tjänster på den öppna marknaden, så tycker jag det är intressant att se 

hur deras förhållande ser ut till andra screentyckerier alltså konkurrenter på marknaden. Detta 

är en intressant diskussion som väcker mycket känslor hos kooperatörerna. Kooperatörerna i 

Young surfers säger sig ha en god relation till andra konkurrenter. De har fått mycket hjälp 

från ett av Göteborgs största tryckerier Goodprint. Där Leif har varit och praktiserat under en 
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period. Därifrån kommer de även att kunna få praktiska råd och kanske även bli 

rekommenderade till kunder, om Goodprint har för mycket att göra. Det som väcker de starka 

känslorna är diskussionen om att konkurrera på den öppna marknaden med stöd från det 

offentliga. Young surfers kommer som tidigare nämnts att ha ungdomar som arbetstränar i 

verksamheten, arbetsträningsplatserna betalas av socialtjänsten. Den kritik som har framförts 

mot detta är att sociala arbetskooperativ konkurrerar på den öppna marknaden med arbetskraft 

som inte kooperativet betalar för. Kooperatörerna tar död på detta resonemang ganska enkelt.  

 

Alla har lika stora möjligheter att ta in någon med lönebidrag. Men man vill inte göra det 

man vågar inte chansa… om t ex jag hade kommit, jag har knarkat i 25 år och suttit 8 år i 

fängelse har du lust att anställa mig på ett lönebidrag? Då tittar de på mig och tror att jag är 

dum i huvudet (Katrin)! 

 

Alla privata företag har möjligheten att ta in arbetslösa på lönebidrag. Men som Katrin säger 

de vågar inte, det är just därför som det krävs att utsatta grupper som t ex människor med 

erfarenhet av missbruk och kriminalitet startar sina egna verksamheter. Eftersom de till och 

med är utestängda från att få en praktikplats i ett privat företag. En arbetsträningsplats får 

aldrig vara en arbetskraft som man räknar med… vi kommer aldrig att ta större ordrar än att 

vi kan klara av det själva (Patrik). 

 

Varken offentlig eller privat verksamhet 

 Kooperatörerna måste alltså förhålla sig till både de offentliga myndigheternas inflytande och 

även till den kritik som kan komma från konkurrenter på den öppna marknaden. Att vara ett 

socialt arbetskooperativ innebär att finnas både i den sociala sektorn och på den privata 

marknaden på samma gång. Men varför skulle inte verksamheten lika gärna kunna vara 

offentlig eller privatägd? 

 

 Om det hade varit offentlig sektor tror jag att jag hade sett det som ett vuxendagis. Om jag 

själv hade gått på soc och ”dom” hade sagt att du kan ju börja arbetsträna på ett ställe som 

vi har här så hade det känts som skyddad verkstad (Patrik).  

 

Verksamheten måste vara självständig och organisatoriskt fristående för att det skall kännas 

meningsfull och som deras egen verksamhet. Ett privat företag hade kunnat vara fristående 

men då uppstår andra problem. Det finns inte den platsen för individen i ett aktiebolag. Där är 
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det sälja som räknas här är det människan som räknas (Patrik). Att starta ett socialt 

arbetskooperativ som varken är offentlig verksamhet eller ett privat vinstdrivande företag är 

ett genomtänkt val av organisation. Då kooperatörerna vill skapa en verksamhet som bygger 

på självbestämmande och delaktighet men som också kan ta hänsyn till individens 

arbetsförmåga och bakgrund.  

 

Analys 

Rothstein (2001) menar att olika social politiska mål kan nås beroende på val av organisation. 

Young surfers har valt att organisera sig som ett socialt arbetskooperativ de har alltså blivit 

kooperatörer. Tidigare har jag beskrivit den brukarorienterade modellen där makt och 

inflytande överlämnas till brukarna (Rothstein). Jag har valt att inte använda ordet brukare 

eftersom jag tycker att det liksom ordet klient är stigmatiserande (Skau, 2003). När makten 

genom val av organisation överlämnas till kooperatörerna som skall bedriva sin verksamhet 

utifrån tankar om medbestämmande och delaktighet är det viktigt att inte staten och de 

offentliga myndigheterna försöker att bygga upp verksamheter utifrån deras intressen. 

Rothstein menar att det alltid finns en risk att offentliga myndigheter vill vara med och 

utforma verksamheterna. Staten och det offentliga har då inte i praktiken lämnat ifrån sig 

makten. SDN Biskopsgården har ett tydligt inflytande över kooperativet, eftersom det är de 

som står bakom bidragsansökan till länsstyrelsen. Detta inflytande kan vara både positivt och 

negativ. Men det viktiga är som Hedin mfl (2006) skriver att myndighetspersonerna är 

medvetna om att kooperativet är myndighetsunderstött och inte myndighetsstyrt. I andra 

”vägen ut” kooperativ har de myndighetspersoner som varit samarbetspartner fungerat som 

företrädare gentemot myndighetssfären. Hedin mfl beskriver detta som professionell 

advocasy. Offentliga myndigheter som tror på kooperativets idé, vilket SDN Biskopsgården 

gör kan stödja och hjälpa kooperatörerna med vägledning i myndighetssfären. Men om den 

offentliga myndigheten går in och blir styrande så innebär det att makt och inflytande inte 

flyttas över till kooperatörerna. Förutom offentliga myndigheter så måste även Young surfer 

förhålla sig till konkurrenter på den privata markanden. De tycker idag att de har goda 

relationer till andra tryckerier och då framförallt till det tryckeriet där Leif har fått möjligheten 

att praktisera.  

 

Att befinna sig i den tredje sektorn som varken är offentlig eller privat är inte alltid lätt. Men 

kooperatörerna menar att om verksamheten hade varit kommunal så hade det inte skapat 

samma möjlighet för delaktighet och medbestämmande. Utan det hade som Patrik beskrev det 
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blivigt ett ”vuxendagis” eller en påtvingad åtgärd som inte känns meningsfull. Att driva 

Young surfers i rent privat regi som ett aktiebolag, hade enligt kooperatörerna tvingat 

verksamheten att tänka mer på vinstintresset än på individen. Lundqvist (2001) skriver att 

privatisering inte alls behöver leda till att privata intressenter som vill tjäna pengar tar över 

kommunala verksamheter. Utan privatiseringen kan även ske till sociala arbetskooperativ som 

Young surfers som vill bygga upp verksamheten kring delaktighet, demokrati och 

självbestämmande istället för vinstintresse.       

 

Kooperatörernas upplevelser av sin nuvarande roll 

 
Kooperatörernas upplevelser av att vara klient 

Alla kooperatörerna har tidigare i livet varit klienter hos olika myndigheter. Det har oftast 

handlat om kontakter med kriminalvården, socialtjänsten och arbetsförmedling. 

Kooperatörerna beskriver hur de har upplevt att vara klient hos olika myndigheter som på 

något vis har försökt hjälpa dem. De menar att relationen ofta har varit negativ. Socialtjänsten 

har t ex ställt väldigt höga krav som har känts som ouppnåbara. Detta har skapat en känsla av 

maktlöshet gentemot samhället och den egna situationen. Så som jag upplevde det då var att 

jag blev överkörd av myndigheter. Och att de ställde omöjliga krav på mig (Patrik).  De 

kraven som ställs handlar ofta om att klienten måste göra någon form av motprestation för att 

få sitt bidrag utbetalt. Du får söka vilka jobb du vill men du skall söka minst fem jobb!…För 

mig var det helt orealistiskt men det var ett krav som ställdes för att jag skulle få ut mitt 

socialbidrag (Patrik). Ivan menar att sociala myndigheter ofta kommer med åtgärder som 

känns meningslösa. Det kan t ex vara ”söka-jobb kurser” som klienten måste delta i för att få 

sitt bidrag, men kursen eller åtgärden upplevs inte leda till någon förändring. Ivan menar att 

det i kooperativet finns något att se fram emot, ett mål. Det är skillnad från att gå till en kurs 

eller en åtgärd endast för att kunna få sitt bidrag. Ivan tror även att ungdomarna som kommer 

att arbetsträna hos Young surfers har samma relation till offentliga myndigheter som han 

tidigare har haft. Han menar att de som jobbar på t ex socialtjänsten har svårt att sätta sig in i 

ungdomarnas situation, och att det är därför det sällan blir en bra kontakt. Under intervjuerna 

berättar alla kooperatörerna samma sak för mig. De beskriver att rollen som klient innebär 

maktlöshet och leder till stigmatisering och inte till utveckling.  
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Jag vet hur hela svängen fungerar med socialbidrag och kriminalvård som klient… 

hopplöshet, maktlöshet och frustration. Men idag får jag se den verklighet som socialtjänsten 

har att jobba med (Katrin). 

 

Upplevelser av att vara kooperatör 

Alla kooperatörerna har som jag tidigare skrivit varit klienter till olika myndigheter. Idag så 

driver de ett socialt arbetskooperativ med målet att skapa sysselsättning för sig själva och ge 

ungdomar chansen att få arbetsträna i deras verksamhet. Att gå från att vara klient till att bli 

kooperatör innebär att makt och inflytande måste flyttas över från sociala myndigheter till 

kooperatörerna. Eftersom det idag är kooperatörerna själva som genom hjälp till själv hjälp 

skapar en verksamhet som skall leda till sysselsättning och makt över den egna situationen. 

Katrin beskriver hur detta känns.  Första gången jag satt med på möte med socialchefen och 

alla de där cheferna…sitter jag här i en position där de lyssnar på mig. Det var väldigt 

främmande (Katrin). Katrins första möte med socialchefen tycker jag talar tydligt, här möter 

kooperatören de sociala myndigheterna som en samarbetspartner istället för en klient. Att vara 

kooperatör i det här sammanhanget innebär att ha en helt annan makt position och ett helt 

annat inflytande över den verksamhet som kooperativet skall ha. Även Ivan beskriver en 

liknade upplevelse i möte med socialtjänsten nu och tidigare när han var klient.  Som klient 

tyckte jag det var helt värdelöst. Men nu som en partner så har det varit bara positivt (Ivan).      

Individernas relationer till de sociala myndigheterna har förändrats nu när de är kooperatörer 

istället för klienter. Men att vara kooperatör innebär även mycket som inte har med relationen 

till olika myndigheter att göra. Patrik beskriver hur det har varit att börja arbeta i kooperativet. 

Han menar att när arbetet startade med Young surfers hade han inte varit redo för en ”vanlig” 

anställning i ett privat företag. Arbete i det sociala arbetskooperativet har gett honom 

möjlighet att i sitt tempo hitta en roll och komma in i gruppen. Jag har under mina 

observationer märkt att gruppen är väldigt bra på att lyssna och ta hänsyn till varandra. 

Gruppmedlemmarna tillåts att tycka att det är svårt och jobbigt. Patrik menar att det finns 

mycket utrymme för att känna efter och berätta hur man mår. Detta tror jag är något unikt 

med social arbetskooperativ eftersom de här tar hänsyn till individen och individens 

arbetsförmåga. Det öppna grupp klimatet, den hänsyn som tas till individen och dess 

arbetsförmåga har jag även lagt märke till då kooperatörerna har diskuterat de förändringar 

som har skett i gruppen. En av kooperatörerna kan inte bestämma sig för om han vill vara 

med eller inte. Detta har tagits upp och diskuterats vid ett flertal tillfällen då jag har gjort mina 

observationer. Det som jag då har lagt märke till är att gruppen till skillnad från en ”vanlig” 
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arbetsgrupp i de längsta tar hänsyn till individen och dess arbetsförmåga. Det intressanta med 

det är att det då blir tydligt att de i Young surfers inte behöver vara ”på topp” hela tiden utan 

att det är tillåtet ha en svacka. Den här principen är speciellt viktig då kooperatörerna har 

erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Kooperatörsrollen innebär alltså en större delaktighet 

i förhållande till offentliga myndigheter, kooperatörerna är partners med myndigheterna och 

inte klienter till dem. I kooperatörsrollen finns även möjligheten att arbeta utifrån sin egen 

arbetsförmåga. 

 

Självhjälp bygger på erfarenhet 

När vi diskuterar hur relationen kommer bli mellan kooperatörerna och ungdomarna som 

kommer att arbetsträna i verksamheten, så säger alla kooperatörerna att det är viktigt att 

ungdomarna inte skall ses som klienter hos Young surfers. Kooperatörerna menar att det är 

viktigt att ungdomarna redan från början känner sig delaktiga i verksamheten. Jag har under 

mina observationer förstått att det är ungdomar med svåra social problem som skall komma 

till Young surfers. Det handlar om ungdomar som ingen annan vill befatta sig med eftersom 

de anses vara för svåra att hjälpa. När nu kooperatörerna skall möta ungdomarna så måste de 

tänka över den roll som de vill ha i förhållande till ungdomarna.  

 

Det gäller att så snabbt som möjligt få in dem och bli en av oss. Och det innebär att man talar 

aldrig om att jag är kooperatör och du är klient. Utan det är ”vi” oavsett om du är här på 

arbetsträningsplats, lönebidrag eller som kooperatör…så är det ”vi” (Katrin).  

 

Att försöka få ungdomarna att bli delaktiga i arbetet med och i det sociala arbetskooperativet 

är en av kooperatörernas viktigaste uppgifter. Eftersom den kooperativa idéen bygger på 

delaktighet och demokrati. Men frågan är då hur kooperatörerna till skillnad från 

socialarbetare och andra professioner som arbetar med ungdomar skall kunna möta dessa 

ungdomar med svåra social problem och skapa möjligheter för dem att bli delaktiga i det 

sociala arbetskooperativet? Kooperatörerna i Young surfers beskriver att deras arbete bygger 

på att de alla har en erfarenhet av kriminallitet och missbruk och att de har tagit sig ur det.  

För alla har vi den bakgrunden och det går att förändra… vi är ett levande exempel (Patrik). 

Kooperatörerna kommer alltså att fungera som förebilder för ungdomarna som kommer till 

Young surfers. Tanken är att ungdomarna skall kunna identifiera sig med kooperatörerna och 

se att det faktiskt går att förändra sitt liv. Jag har suttit inne hela mitt liv det är klart att 

ungdomarna kommer att undra hur jag tagit mig ur det (Leif). Det handlar alltså om 
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självhjälps arbetet för en utsatt grupp i samhället. Där de som har tagit makten över sin 

situation i sin tur kan hjälpa andra att utvecklas. Kooperatörerna menar att eftersom de har 

varit i den situationen som ungdomarna är i idag så kommer det att finnas en förståelse och en 

kunskap som kommer att vara grundläggande i verksamheten. Jag tror att det hade varit svårt 

att identifiera sig och förstå att det går att lyckas… om det hade varit fyra kommunal arbetare 

eller fyra tryckare som hade startat Young surfers (Patrik). Grunden i självhjälps arbetet är att 

det är människor med erfarenhet av samma problem som hjälper andra. Det kan leda till både 

förändring för individen och för den utsatta gruppen.  

 

Analys 

Kooperatörernas beskrivningar av det professionaliserade hjälp system vi idag har i Sverige är 

inte så positiva. Det system som bygger på att den professionelle skall hjälpa klienten leder 

ofta till en känsla av maktlöshet och hopplöshet. Kooperatörerna upplever att det ofta blivit 

överkörda och varit tvungna att ingå i olika åtgärdsprogram, som inte leder någonstans. Att 

ingå i ett åtgärdsprogram som känns meningslöst, endast för att få sitt socialbidrag, leder inte 

till någon utveckling. Deras upplevelser stämmer väl överens med den stigmatisering och 

maktlöshet som Skau (2003) menar att klientrollen ofta leder till. Om makt och inflytande 

istället flyttas över till brukarna så kan socialpolitiska mål som delaktighet och 

självbestämmande nås. Att välja att organisera verksamheten efter den brukarorienterade 

modellen kan alltså skapa andra förutsättningar (Rothstein, 2001). I Young surfers verksamhet 

är det kooperatörerna själva som får bygga upp verksamheten efter sina behov. Det har skapat 

förutsättningar för att se individen och anpassa verksamheten efter kooperatörernas 

arbetsförmåga.  

 

Katrin beskriver under intervjun att hon vet vad det innebär att vara klient. Men idag få hon 

också se den verklighet som socialtjänsten möter, fast nu som en partner. Att vara kooperatör 

innebär att vara partner med de sociala myndigheterna. För Young surfers så bygger 

partnerskapet framförallt på att de skall sälja arbetsträningsplatser till socialtjänsten. Att sälja 

platser kommer att innebära att kooperatörerna arbetar med ungdomar som har sociala 

problem, som kriminalitet och missbruk. Kooperatörerna menar att det är viktigt att göra 

ungdomarna delaktiga i verksamheten och de betonar att ungdomarna inte är klienter. Men på 

något vis måste ändå kooperatörerna i Young surfers bemöta ungdomarna. De menar att den 

metod de kommer att bemöta ungdomarna med är hjälp till självhjälp.  Deras arbete med 

ungdomarna bygger alltså på att de har erfarenhet av missbruk och kriminalitet men att de har 
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tagit sig ur det och byggt upp ett annat liv. De blir då positiva förebilder som ungdomarna kan 

identifiera sig med. Här tycker jag mig kunna se att det skett en erfarenhetsbaserad 

professionalisering, som bygger på kooperatörernas erfarenhet av missbruk och kriminalitet. 

Det blir här tydligt att självhjälps arbetet i Young surfers är erfarenhetsbaserat. Hedin mfl 

(2005) har dragit en liknande slutsats i studien av ”vägen ut” kooperativen. De menar att det 

inom kooperativen har skett en professionaliseringsprocess där erfarenheten av kriminalitet 

och missbruk är central. Utifrån den här slutsatsen så diskuterar Hedin mfl om detta kan vara 

en ny form av professionellt socialt arbete som baseras på egna erfarenheter och självhjälp.    

 

Kooperatörernas upplevelser av att makt skapas över den egna situationen 

  

Ny kunskap 

För att kunna förändra och få makt över sin situation krävs kunskap. Kooperatörerna har 

genom arbetet i Young surfers gått igenom en kunskapsprocess där de har lärt sig allt från att 

göra budget till att jobba i grupp. För att kunna starta ett screentryckeri krävs kunskaper inom 

många olika områden, det är både det rent praktiska arbetet i tryckeriet och det administrativa 

arbetet. Dessutom så kommer arbetet med ungdomarna att ta upp tid och kräva mycket ny 

kunskap från kooperatörerna. Leif beskriver upplevelsen av att vara med i processen och han 

menar att självförtroendet har blivit större då han insett att han klarar av arbetet och får vara 

med och ta beslut. Patrik berättar att det för honom har varit väldigt viktigt att lära sig att 

arbeta i grupp och att lära sig att lyssna på andra människor. Dessa kunskapsprocesser har 

varit avgörande för att kooperatörerna idag kan starta Young surfers. Under mina 

observationer så har jag märkt hur mycket kunskap kooperatörerna har tillägnat sig. Det 

handlar då både om praktisk kunskap som krävs för att driver ett företag, till att kunna arbeta i 

grupp. Samarbeta med andra utifrån det sociala arbetskooperativets tankar om delaktighet och 

demokrati har haft stor betydelse. Den kunskapsprocess som kooperatörerna har varit med om 

har lätt fram till vad som idag är Young surfers. Verksamheten är alltså uppbyggd av 

kooperatörerna själva utifrån de kunskaper de har tillägnat sig. 

 

Att ha makt över sin situation   

Situationen för människor med erfarenhet av missbrukare och kriminella är idag svår. Ivan 

berättar att är du f d missbrukare eller kriminell så är det svårt att få bostad och arbete. Han 

menar att det är svårt för alla idag men har du en bakgrund av missbruk och kriminalitet så 

gör det inte saken lättare. Detta gäller även möjligheten att ta ett lån hos banken. Som f d 
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missbrukare eller kriminell så har du ofta skulder och betalningsanmärkningar. Gruppen f d 

missbrukare och kriminella är en maktlösgrupp i samhället. Du är mer eller mindre chanslös 

om du inte gör vad socialtjänsten kräver, om de ens har möjlighet att göra något (Katrin). 

Den enda utvägen är alltså att få ekonomiskt stöd från socialtjänsten och kanske en 

arbetsträningsplats. Det är utifrån den här diskussionen det är extra intressant att se på hur 

kooperatörerna i Young surfers upplever att makt över den egna situation skapas genom 

arbetet i det social arbetskooperativet.  

 

Jag har makt över min egen ekonomi och över mina val idag… jag har ett arbete där jag 

förtjänar lönen och jag avgör vad jag skall göra med mina pengar. Innan om man skulle 

jämföra då hade jag inte det (Katrin). 

 

Kooperatörerna beskriver att de genom arbetet i det sociala arbetskooperativet idag har makt 

över sin situation. Jag har lägenhet jag har körkort och bil jag har alla de här sakerna och 

det hade jag inte haft annars (Katrin). Arbetet i det sociala arbetskooperativet har gett 

kooperatörerna sysselsättning som leder till att det får lön varje månad. Detta innebär att de 

själva kan välja om de vill ha bil och hur de vill bo. Makten ligger i möjligheten att själv göra 

sina val och inte vara tvungen att ingå i olika åtgärdsprogram för att få sitt socialbidrag.   

 

Nu har jag verkligen all makt i min egen hand… tillsammans med de andra kooperatörerna. 

Väljer jag att gå tillbaka till missbruket så kan jag göra det, väljer jag att sänka min lön så 

kan jag det, väljer jag att bli arbetslös så kan jag sluta. Det är det som är den stora 

skillnaden mot när jag gick på sociala och fick olika åtgärder (Patrik). 

 

 Kooperatörerna betonar möjligheten att själva göra sina val och bestämma hur deras liv skall 

se ut. Jag får in pengar på lönekontot och jag kan välja om jag skall betala hyran eller inte… 

klart jag betalar hyran jag vill ha någonstans att bo (Patrik)! Under mina intervjuer och 

observationer av Young surfers blir det tydligt för mig att kooperatörerna idag har makt över 

sin situation, det är de själva som väljer hur deras liv skall se ut och hur deras verksamhet 

skall utvecklas. Men vad innebär egentligen ordet makt och vad står det för? Leif säger under 

intervjun att han inte gillar ordet makt. Ordet makt kan stå för samhällets makt över individen 

eller för utsatta gruppers maktlöshet i förhållande till samhället. Om man hela sitt liv har 

ingått i en utsatt grupp som missbrukare och kriminell vill man då ha makt. Vill man bli en 

del av det som förtrycker individer och grupper. Jag försöker att tänka på ett bättre ord att 
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använda men det är svårt. Att få makt över den egna situationen är vad 

empowermentprocessen syftar till. Men vore det ändå inte bättre att använda den beskrivning 

som kooperatörerna gör av att ha makt. De beskriver att ha makt över den egna situationen är 

möjligheten att själv göra sina egna val. Den egna makten har du i dina val (Katrin). Syftet är 

alltså inte att ha makt utan syftet är att ha möjligheten att göra egna val och för att kunna göra 

dessa val så måste det finnas möjligheter. Och det är det som det sociala arbetskooperativet 

skapar. 

 

Förändringar i livet   

Att börja arbeta i det sociala arbetskooperativet Young surfers har förändrat mycket i 

kooperatörernas liv. Katrin och Patrik menar att kooperativet har gett dem en framtid, 

eftersom det i Young surfers finns möjligheter att utveckla sig själv och verksamheten. Under 

mina observationer så har jag märkt att det finns en positiv framtidsanda i gruppen. De säger 

ofta att detta är en chans de fått och att den inte får kastas bort. Att arbeta i Young surfers har 

påverkat kooperatörernas vardag, för några av dem innebär att ha ett arbete en stor förändring.  

 

Detta är nytt för mig. Jag har aldrig arbetet i hela mitt liv, det är första gången jag jobbar. Så 

det var som min bror sa till mig i förra veckan när jag var sjukskriven i tre dar. Det är bra 

Leif det är första gången du är sjukskriven sen 1963 (Leif)! 

 

Att ha ett arbete att gå till varje dag där individen får vara delaktig och är behövd kan vara en 

stor förändring om man inte har arbetat tidigare i livet. Men utvecklingen i det sociala 

arbetskooperativet slutar inte vid att bara ha ett arbete. Katrin berättar att när kooperativets 

verksamhet kommit igång är det även viktigt att utveckla kooperatörernas kompetenser. 

Katrin vill själv utbilda sig till motivatör eller alkohol och drog terapeut, eftersom den 

kompetensen kommer att behövas i arbetet med ungdomarna som Young surfers skall ta 

emot. Då är jag välutbildad med jobb och allt i sista ändan. Ifrån att ha levt för dagen… 

(Katrin). De förändringarna som har skett i kooperatörernas liv beskriver de för mig på olika 

vis. Det handlar om att ha ett arbete, börja studera eller lära sig att passa tider. Men Patrik 

beskriver något intressant för mig under intervjun, något som går utanför det som jag hade 

förväntat mig som svar. Han beskriver hur hans syn på samhället har förändrats under tiden 

han har arbetat i det sociala arbetskooperativet.  
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Jag börjar se hur samhället fungerar. Vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Sen är 

jag långtifrån att fatta men jag börjar ju inse vikten av kunskap och det är kul… det har fått 

mig att vakna upp. Innan tyckte jag att samhället är när man står på järntorget och ser husen, 

människorna, bussarna och spårvagnarna som drar fram och tillbaka. Det var samhället för 

mig… men nu börjar jag inse att det finns mycket mer under… det är toppen på isberget 

(Patrik). 

 

Det Patrik beskriver är att arbetet i det sociala arbetskooperativet Young surfers har gett 

honom möjligheten att börja ifrågasätta sin gamla syn på samhällt. Han har varit med i en 

process där ett socialt arbetskooperativ har startats det har lätt till nya kunskaper som 

förändrat hans tankar kring vad samhället är.  

 

Analys  

Under uppstartandet av det sociala arbetskooperativet Young surfers har kooperatörerna gått 

igenom en kunskapsprocess. Där de har lärt sig allt från att göra budget och arbeta i grupp till 

de praktiska kunskaper som behövs för att starta ett screentryckeri. Detta har lätt fram till att 

de idag har startat Young surfers. I den här processen har KRIS, kooperativ konsult och SDN 

Biskopsgården varit viktiga samarbetspartners. Hedin mfl (2006) skriver att 

kunskapsprocesser har varit centrala för kooperatörerna i de olika ”vägen ut” kooperativen. I 

det sociala arbetskooperativet förväntas det inte av individen att då hon/han börjar arbeta skall 

vara redo för alla arbetsuppgifter. Utan arbetet startar med en kunskapsprocess där individen 

och kooperativet utvecklas. Min uppfattning är att Kooperativ konsult har haft en viktig del i 

denna kunskapsprocess då de har handlätt och stött Young surfers. 

 

Empowerment syftar till att utsatta grupper skall få inflytande och makt över sin situation 

(Forsberg och starrrin, 1997). Missbrukare och kriminella är en utsatt grupp i samhället och 

har därför lite inflytande och makt. Kooperatörerna som alla har erfarenhet av missbruk och 

kriminalitet upplever att de genom arbetet i Young surfers har fått makt över sin situation. De 

beskriver att de idag har ett meningsfullt arbete som leder till att det får lön. Att få lön innebär 

att de själva får bestämma vad de skall göra med sina pengar och de blir inte tvingade att ingå 

i olika åtgärds program för att få socialbidrag. Utan det kan idag arbeta självständigt i det 

sociala arbetskooperativet där delaktighet och demokrati är viktiga principer. Upplevelsen av 

att ha makt över sin situation är svår att komma åt. Men det som alla kooperatörerna betonar 

som makt över den egna situationen är möjligheten att själv göra sina egna val. Det är som jag 
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skrev tidigare inte makten som är målet utan möjligheten att göra sina egna val. Detta tycker 

jag är speciellt intressant utifrån det som Leif uttryckte under intervjun. Han sa att han inte 

gillade ordet makt. Att ha makt kan som jag tidigare beskrev symbolisera den makt som 

förtrycker individer och utsatta grupper. Vad jag vill säga med detta är att det är stor skillnad 

mellan att ha makt och att kunna göra sina egna val. Att kunna göra sina egna val förmedlar 

en frihet gentemot den förtryckande makten och samhällets institutioner som försöker få 

individen anpassa sig.    

 

Empowermentprocessen har lett till att kooperatörerna har kunnat förändra sina liv. 

Förändringen i kooperatörernas liv är väldigt olika men alla har de under intervjuerna berättat 

om allt från förändrade värderingar till planer för framtiden. Katrin beskriver att hon vill börja 

studera för att höja sin och Young surfers kompetensnivå. Patrik berättar att hans syn på 

samhället har förändrats. Båda dessa exempel gör det tydligt att det har skett förändringar i 

kooperatörernas liv. Hedin mfl (2006) skriver i en studie av ”vägen ut” kooperativen att 

arbetet i kooperativen har lett till att utveckla kooperatörernas olika kapaciteter och resurser. 

Det kan då både handla om att utbilda sig eller att utveckla rent individuella resurser. Mina 

exempel beskriver en empowermentprocess som lätt till utveckling för både 

kooperatörsgruppen och individen. 
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Diskussion  
Min studie handlar om hur olika socialpolitiska mål kan nås genom organisering. 

Välfärdsåtgärder kan organiseras på olika vis och sociala arbetskooperativ som metod tycker 

jag är ett bra sätt att organisera välfärdspolitik för att nå mål som delaktighet, 

medbestämmande och demokrati. Under min analys av det empiriska material som jag har fått 

fram genom intervjuer och observationer med Young surfers har jag kommit fram till ett 

flertal slutsatser. Jag har uppmärksammat att kooperatörerna ingår i ett nätverk som finns 

kring ”vägen ut” kooperativen och KRIS. Det positiva jag kan se i detta är att initiativ och 

idéer då kommer från gruppen f d missbrukare och kriminella. Det är alltså inte staten eller de 

offentliga myndigheter som tar initiativet utan det kommer från gräsrotsnivå. Jag kan 

visserligen se att offentliga myndigheter idag har inflytande över Young surfers verksamhet 

både genom att ställa krav och genom att stödja och vägleda kooperatörerna. Men det jag 

framförallt tycker är intressant är att kooperatörerna idag upplever sig som partners med de 

offentliga myndigheterna och inte som klienter till dem. Att bli kooperatörer har inneburit att 

inflytande har flyttats över från offentliga myndigheter till kooperatörerna. De beskriver att de 

idag upplever att de har makt över sin situation och att det har skapats utifrån arbetet i Young 

surfers. Att ha makt över den egna situationen beskriver kooperatörerna som att ha 

möjligheten att göra sina egna val.  Det kan innebära att inte bli tvingad att ingå i 

åtgärdsprogram som känns meningslösa och som inte bygger på delaktighet och 

medbestämmande. Det kan även innebära att ha möjligheten till att göra val och inte vara 

förvisad till utanförskap i samhället. Att kunna göra sina egna val förmedlar en frihet 

gentemot den förtryckande makten och samhällets institutioner som försöker få individen att 

anpassa sig.  

 

 Det är utifrån dessa tankar som kooperatörerna skall börja ta emot ungdomar som skall 

arbetsträna i verksamheten. De vill skapa möjligheter för ungdomar med sociala problem som 

missbruk och kriminalitet. Detta skall de göra genom att försöka få ungdomarna delaktiga i 

verksamheten. Delaktighet är en ledande princip i Young surfers verksamhet, därför finns det 

alltid en möjlighet för ungdomarna att bli kooperatörer, alltså delägare i verksamheten.  

 

Något annat jag har uppmärksammat i min studie är att de i det sociala arbetskooperativet har 

skett en erfarenhetsbaserad professionaliseringsprocess. Detta tycker jag är intressant för 

framtida socialt arbete med utsatta grupper. Att låta de människor som ingår i den utsatta 
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gruppen själva få vara delaktiga och skapa sina egna verksamheter tror jag är en viktig del i 

detta arbete. Erfarenhetsbaserad professionalisering bygger på empowermentprocesser, hjälp 

till själv hjälp och erfarenhetsbaserad kunskap. För att de skall kunna bli möjligt att utveckla 

fler verksamhet som arbetar med självhjälpsarbete som Young surfers så krävs det att staten 

och offentliga myndigheter gör det enklare att starta och finansiera sociala arbetskooperativ. 

Det hade varit intressant att i vidare studier undersöka vilka förändringar som skulle kunna 

göras i svensk socialpolitik för att skapa möjligheter för erfarenhetsbaserad 

professionalisering och sociala arbetskooperativ.  

 

Under mitt arbete med studien av det sociala arbetskooperativet har det väckts många tankar 

och nya frågeställningar. Jag har funderat mycket över empowerment begreppet och vad det 

innebär att offentliga myndigheter idag i allt större utsträckning går med och stödjer 

empowerment inriktade verksamheter som t ex social arbetskooperativ. Den risk jag ser med 

att staten och offentliga myndigheter sattsar på empowerment inriktade projekt är att 

empowerment tillslut bara blir statens nya redskap för att uppfostra medborgarna och 

framförallt de som ingår i svaga och utsatta grupper. Om detta skulle ske så skulle själva 

empowermentprocessen inte fungera, initiativ och idéer måste alltid komma från den utsatta 

gruppen. Och staten och offentliga myndigheter bör skapa möjligheter för att dessa 

verksamheter skall kunna utvecklas. Att studera hur offentliga myndigheter ser på 

empowerment hade varit intressant att studera i vidare forskning.  
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