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Författarpresentationer 

Malin Lindberg är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar 

om social innovation med fokus på civilsamhället och sektorsöverskridande samverkan. Hon 

studerar särskilt hur nytänkande lösningar på samhällsutmaningar kan utvecklas på ett 

inkluderande och hållbart sätt. Hon är författare till boken ”Idéburen innovation”1 och 

rapporten ”Social innovation i civilsamhällets organisationer”2. Hon forskar även om 

jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle, bland annat i form av digitala verktyg. 

Genom en deltagande forskningsansats, där samhällsaktörer aktivt involveras i 

kunskapsutvecklingen, bidrar hennes forskning till både vetenskaplig och praktisk utveckling. 

Johan Hvenmark är docent i företagsekonomi och lektor vid Marie Cederschiöld högskola 

(som nyligen bytt namn från Ersta Sköndal Bräcke högskola), där han forskar om organisering 

och ledning av ideella verksamheter. I sin forskning har han bland annat studerat gränslandet 

mellan marknad och civilsamhälle, medlemskapets organisatoriska betydelse och förändrade 

former, samt ideellt ledarskap och ideella verksamheter utifrån ett köns- och intersektionellt 

perspektiv. Han har även initierat och lett ett strategiskt forskningssamarbete med ett flertal 

organisationer i det svenska civilsamhället. Parallellt med sin forskning har han tidigare även 

arbetat som forsknings- och utvecklingsansvarig på Riksidrottsförbundet. 

Cecilia Nahnfeldt är docent i genusvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för 

mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet, samt senior 

forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Hon forskar bland annat om social 

innovation i civilsamhället, migration och gästfrihet i Svenska kyrkans praktik, kallelse i 

luthersk teologi, samt genus och jämställdhet i arbetslivet. Hon är författare till boken 

”Idéburen innovation”3  och skriver för närvarande en bok om teologiska perspektiv på social 

innovation. Baserat på sin forskning har hon utvecklat modellen Balansa, som hjälper chefer, 

medarbetare och organisationer att balansera arbete och övrigt liv.4 

Niklas Hill är doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet, där han forskar om demokrati 

i ideella organisationer och folkbildningshistoria. Hans kommande doktorsavhandling handlar 

om pedagogiska och ideologiska utvecklingstendenser i utbildningsmaterial från 

civilsamhället, i form av föreningshandböcker från perioden 1949-2010. Niklas är grundare till 

bokförlaget Trinambai och författare till ett flertal böcker om föreningsutveckling samt 

barnböcker om aktivism och föreningsengagemang. Han är redaktör för forskarantologin 

”Lärande i civilsamhället”5 där han även medverkar med ett kapitel om pedagogisk innovation 

i ideella sektorn6. 

 
1 Lindberg & Nahnfeldt 2017a 
2 Lindberg 2021 
3 Lindberg & Nahnfeldt 2017a  
4 https://www.balansa.se/  
5 Hill & Schoug 2020 
6 Hill & Lindberg 2020 

https://www.balansa.se/
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Ordlista 

Arbetsintegrerande sociala företag = Verksamheter som bedriver näringsverksamhet i syfte 

att integrera människor i samhälle och arbetsliv, genom arbete och delaktighet. 

Arbetslivsinkluderande insatser = Insatser för att möjliggöra arbete och sysselsättning för 

personer som står långt från arbetsmarknaden. 

ASF = Se Arbetsintegrerande sociala företag. 

Civilsamhället = Den samhällssfär där människor organiserar sig och agerar tillsammans för 

gemensamma intressen, åtskilt från stat, marknad och hushåll. 

Egenmakt = Människors förmåga och möjligheter att påverka samhället och sina egna liv. 

Empowerment = Se Egenmakt. 

ESF = Europeiska socialfonden. 

Folkbildning = Fri och frivillig utbildning och bildning för vuxna, med aktivt lärande genom 

dialog, interaktion och reflektion anpassat till deltagarnas förutsättningar och behov. 

Frivilligarbete = Arbetsuppgifter som utförs på ideell basis, ofta inom ramen för en 

civilsamhällesorganisation. 

Idéburet offentligt partnerskap = En modell för att hantera välfärdsutmaningar i partnerskap 

mellan civilsamhället och offentliga sektorn. 

IOP = Se Idéburet offentligt partnerskap. 

Samordningsförbund = Samverkansorgan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kommuner och regioner för arbetslivsinriktat stöd och rehabilitering. 

Social innovation = Nytänkande sätt att möta aktuella samhällsutmaningar och förbättra 

människors livsvillkor, med sociala mål och medel. 

Stöttat arbete = En metod för arbetslivsinkludering med skräddarsytt och kontinuerligt stöd i 

att hitta och utföra ett arbete, baserat på individuella förutsättningar och kompetenser. 

Supported employment = Se Stöttat arbete. 

Volontärarbete = Se Frivilligarbetare. 
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Sammanfattning 

I denna rapport presenteras resultaten från en forskningsstudie om svenska civilsamhälles-

organisationers insatser för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står 

långt från arbetsmarknaden. Genom en kartläggning av 75 exempel visas att arbetslivs-

inkluderande insatser drivs av allt från idrottsföreningar till studieförbund, 

hjälporganisationer, brukarorganisationer, arbetsintegrerande sociala företag, med flera. I 

insatserna deltar personer som har svårt att få, utföra och behålla ett arbete på grund av 

missgynnande faktorer i form av utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, ohälsa, ung ålder, 

missbruk, hemlöshet, med mera. Insatserna omfattar arbetsförberedande åtgärder som ska 

göra deltagarna mer redo för arbetslivet, såsom arbetsträning, praktik och utbildning. De 

omfattar även arbetsintegrerande åtgärder för att stötta deltagarna i att hitta och få ett 

arbete, såsom anställning, företagande och frivilligarbete. Dessutom omfattas aktiverande 

sysselsättning som ska ge deltagarna möjlighet till arbete och sysselsättning med lägre krav 

och mer stöd än på övriga arbetsmarknaden, såsom daglig verksamhet, fritidsaktiviteter och 

vardagsrutiner. Ofta erbjuds en kedja av olika åtgärder för att deltagarna stegvis ska kunna 

närma sig arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

I rapporten ringas civilsamhällets bidrag till en inkluderande arbetsmarknad in med hjälp av 

tidigare kunskaper om social innovation, arbetslivsinkludering och civilsamhälle. Analysen 

visar att bidraget bland annat består i de kartlagda exemplens drivkrafter att motverka social 

exkludering, kompensera för statens och marknadens tillkortakommanden på 

arbetsmarknaden, samt flytta fokus från individuella brister till deltagarnas potential. 

Analysen visar även att de studerade exemplen bidrar till att förnya själva arbetsmarknaden 

genom att tillvarata civilsamhällets befintliga mötesplatser, verksamheter, roller och 

traditioner som en arena och resurs för arbetslivsinkludering. Exemplen kan också sägas bidra 

till att förnya själva civilsamhället genom de nya organisationer och interna verksamheter som 

skapats för arbetslivsinkludering. Samtidigt begränsas civilsamhällets förnyelse av att 

deltagarna sällan erbjuds långsiktiga arbetstillfällen i de egna organisationerna, förutom i vissa 

idrottsföreningar, studieförbund och arbetsintegrerande sociala företag, vilket kan bevara 

homogena och segregerade strukturer internt. 

Sammantaget visar forskningsstudien att det svenska civilsamhällets arbetslivsinkluderande 

insatser sker i en balansgång mellan att vara föregångare och alternativ respektive 

komplement och ersättning i förhållande till offentliga välfärdsinsatser. Denna balansgång kan 

vara en förutsättning för att civilsamhällets organisationer alls ska kunna verka inom ett så 

pass komplext och reglerat område. Samtidigt väcks frågan hur balansgången påverkar 

civilsamhällets förutsättningar att bidra till reell och hållbar förändring på arbetsmarknaden, 

eller om de främst fungerar som dimridåer för välfärdssystemets tillkortakommanden. En 

slutsats är att det behövs fortsatt omförhandling av den svenska välfärdsstatens 

samhällskontrakt, med förstärkt och vidareutvecklad samverkan och synergier mellan olika 

samhällsaktörer och samhällssektorer kring arbetslivsinkludering. 
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1. Inledning  

”Samhället står inför stora utmaningar inom arbetsmarknadsområdet, inte minst 

när det gäller att erbjuda bästa möjliga stöd till dem som står längst ifrån 

arbetsmarknaden. Att inkludera civilsamhället och den sociala ekonomin är 

avgörande för att möta utmaningarna. Här finns engagemang, kunskap och en 

helhetssyn på människan som det konventionella näringslivet har svårt att 

matcha. Dessutom är civilsamhället en kraft för social innovation där nya lösningar 

utvecklas utifrån verkliga behov.”7 

Citatet ovan, som är hämtat från en debattartikel skriven av en företrädare för 

arbetsgivarorganisationen Fremia, är ett exempel på den allt mer utbredda uppfattningen att 

det behövs nya grepp för att hantera utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.8 Som 

citatet visar ses social innovation i civilsamhället som ett sätt att öppna upp nya vägar för 

personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan ses som ett uttryck för de senaste 

årens växande intresse för social innovation som ett sätt ta itu med komplexa 

samhällsutmaningar i form av arbetslöshet, segregation, ohälsa, med mera, där samhällets 

befintliga insatser inte räckt till.9 Det kan även ses som ett uttryck för det växande intresset 

för de samhällsinsatser som görs i civilsamhället, där människor organiserar sig och agerar 

tillsammans för gemensamma intressen vid sidan av stat, marknad och hushåll.10  

Efterfrågan på innovativa insatser just inom arbetslivet beror bland annat på att det blivit allt 

svårare att få och behålla ett arbete i takt med att kraven och villkoren skärpts på den svenska 

arbetsmarknaden.11 Det gäller särskilt för personer med ohälsa, funktionsnedsättning, 

utländsk bakgrund, låg utbildningsnivå eller andra missgynnande faktorer. För att förbättra 

deras förutsättningar erbjuds olika åtgärder i form av jobbmatchning, arbetsträning, 

subventionerad anställning, med mera, av olika samhällsaktörer såsom kommuner, 

myndigheter, företag och civilsamhällesorganisationer.12 I denna rapport används ”arbetslivs-

inkluderande insatser” som ett samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att möjliggöra 

arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Sveriges civilsamhällesorganisationer – som omfattar ideella och ekonomiska föreningar, 

stiftelser, trossamfund och andra sammanslutningar – är tillsammans arbetsgivare för cirka 

200 000 löneanställda och engagerar cirka häften av landets vuxna befolkning som frivillig-

arbetare13 som utför arbetsinsatser på ideell basis.14 Vissa av dessa organisationer arbetar 

 
7 Debattartikel i Altinget, 21 okt 2021, https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/laat-inte-politiken-
gynna-storbolagen-framfor-civilsamhallet  
8 Se t.ex. Lindberg m.fl. 2018, Nysta 2021a, Sjögren 2021 
9 Anheier m.fl. 2019, Howaldt m.fl. 2018, Lindberg 2021 
10 von Essen 2021, Lindberg 2021, Linde & Scaramuzzino 2017, Nachemson-Ekwall 2021, Prop. 2009/10:55 
11 Danermark m.fl. 2021, Diedrich m.fl. 2020, Funck Ritshoff 2021, Gustafsson m.fl. 2018, Hedin & Laurelii 2016 
& 2017, Hobbins 2016, Nysta 2021a, Sjögren 2021, Tholén m.fl. 2017, Wikström & Ahnlund 2018 
12 Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Nysta 2021a, Sjögren 2021, Skedinger & Widerstedt 2007 
13 Andra benämningar är volontärer, funktionärer och ideellt aktiva. 
14 von Essen & Svedberg 2020, SCB 2019, Segnestam Larsson m.fl. 2021 

https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/laat-inte-politiken-gynna-storbolagen-framfor-civilsamhallet
https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/laat-inte-politiken-gynna-storbolagen-framfor-civilsamhallet
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med att förbättra villkoren i arbetslivet genom facklig verksamhet eller annat påverkansarbete 

för ett hållbart och inkluderande arbetsliv.15 Flera organisationer arbetar även med att 

möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.16 

Följande citat, som är hämtat från en forskningsöversikt om det svenska civilsamhället som en 

arena för arbete och sysselsättning, illustrerar den mångfacetterade roll som organisationer 

från denna samhällssektor kan ha i arbetslivet: 

”Relationen mellan civilsamhället och arbetsmarknaden kan handla om flera 

aspekter, bland annat om civilsamhällets organisationer som arbetsgivare, som 

arena för arbetsintegration eller som resurs till stöd för människor på deras väg 

till eller tillbaka till arbetsmarknaden. Det är också en arena för kontakt, 

gemenskap och språkträning … Civilsamhället fungerar också ofta som 

brobyggare mellan arbetsmarknadens andra aktörer.”17 

Inom arbetslivsforskningen har civilsamhällets roll på den svenska arbetsmarknaden 

emellertid sällan studerats, med undantag för fackföreningar.18 När arbetsmarknadsfrågor 

studerats inom svensk civilsamhällesforskning har det främst skett med fokus på anställnings-

statistik, frivilligt engagemang, professionalisering och socialt företagande.19 Inom 

innovationsforskningen har varken civilsamhället eller arbetslivsinkludering traditionellt rönt 

något större intresse, till förmån för teknisk, industriell och kommersiell innovation.20 

Däremot har de framväxande forskningsfälten social innovation och socialt entreprenörskap 

ägnat desto mer uppmärksamhet åt såväl civilsamhället som arbetslivsinkludering.21 

Dessutom har forskare från en rad olika discipliner utfört fallstudier av enskilda insatser för 

arbetslivsinkludering som involverat svenska civilsamhällesorganisationer.22 Det har även 

gjorts studier av projektportföljer från Allmänna arvsfonden och Europeiska socialfonden, där 

arbetslivsinkluderande insatser i civilsamhället delvis fokuserats.23 

Ambitionen i denna rapport är att bygga vidare på tidigare fallstudier och portföljanalyser 

genom att presentera resultaten från en kartläggning av det svenska civilsamhällets arbetslivs-

inkluderande insatser på en mer övergripande nivå, där en bredd av olika organisationer, 

finansiärer och åtgärder inryms. Avsikten är även att ringa in civilsamhällets övergripande 

 
15 Bakker m.fl. 2015, Lindström m.fl. 2015 
16 Altmann & Yngfalk 2021, Berglöf & Despotovic 2020, Danermark & Bjarnason 2014, Funck Ritshoff 2021, 
Gawell 2013b, Gillberg & Bengtsson 2015, Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Lindberg 2021, Lindberg m.fl. 2018, 
Lindberg & Nahnfeldt 2017a & 2017b, Meeuwisse 2008, Nachemson-Ekwall 2021, Nysta 2021a, Sjögren 2021 
17 Hedin & Laurelii 2016, sid 3 
18 Se t.ex. Bakker m.fl. 2015, Hvid m.fl. 2011 
19 Se t.ex. Einarsson & Wijkström 2021, von Essen & Svedberg 2020, Pestoff 2011, Stryjan & Wijkström 2001 
20 Se t.ex. Godin, 2019, Lindberg & Nahnfeldt 2017a 
21 Se Gawell m.fl. 2009, Leca m.fl. 2019, Lindberg m.fl. 2018, Lundgaard Andersen m.fl. 2016, Oeij m.fl. 2018 
22 Se Hedin & Laurelii 2016 & 2017 och Lindberg m.fl. 2018 för en översikt, och för enskilda studier t.ex. Björk 
2014, Jönsson & Scaramuzzino 2016, Karlsson 2007, Karlsson m.fl. 2015, Lindberg 2019, Lindberg & Nahnfeldt 
2017a & 2017b, Meeuwisse 2008, Segnestam Larsson m.fl. 2016, Stigendal 2016 
23 Se Hedin & Laurelii 2016 & 2017 för en översikt, och för enskilda studier t.ex. Altmann & Yngfalk 2021, 
Danermark & Bjarnason 2014, Gawell 2013b, Gillberg & Bengtsson 2015, Johansson m.fl. 2010, Lindberg m.fl. 
2018, Lundstedt & Sjöstrand 2022, Scaramuzzino m.fl. 2010, Öhlund 2016 
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bidrag till en inkluderande arbetsmarknad genom att analysera de kartlagda insatserna i 

termer av social innovation, det vill säga nytänkande sätt att möta aktuella samhälls-

utmaningar och förbättra människors livsvillkor.24 Det motiveras av att civilsamhällets 

organisationer bedöms ha en särskilt god förmåga till social innovation enligt tidigare studier25 

och därmed kan tänkas bidra med insikter till kunskapsutvecklingen om innovativ arbetslivs-

inkludering. Denna förmåga har bland annat manifesterats i de nya välfärdslösningar som 

svenska civilsamhällesorganisationer utvecklat under historiens gång – såsom hemtjänst, 

kvinnojourer och barnavårdscentraler – varav vissa införlivats i offentliga sektorn medan 

andra drivits vidare inom civilsamhället eller på annat sätt.26 

I nästa avsnitt beskrivs forskningsprojektets syfte och upplägg, vilket följs av ett avsnitt som 

sammanfattar tidigare kunskaper om social innovation, arbetslivsinkludering och 

civilsamhälle. Därefter presenteras kartläggningens resultat, med fokus på syften, deltagare, 

åtgärder, organiseringssätt, med mera. I avsnittet därpå analyseras resultaten i ljuset av 

tidigare kunskaper och slutligen dras slutsatser om det svenska civilsamhällets bidrag till en 

inkluderande arbetsmarknad. I ett appendix till rapporten finns även fallbeskrivningar av nio 

närstuderade exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Anheier m.fl. 2019, Howaldt m.fl. 2018, Lindberg 2021 
25 Amnå 1995, Anheier m.fl. 2019, Harrisson 2012, Lindberg 2021, Lindberg & Nahnfeldt 2017a, Smith 
2021/1973 
26 Se t.ex. Enander m.fl. 2013, Gawell 2016, Lindberg 2021, Lindberg & Nahnfeldt 2017a, Linde & Scaramuzzino 
2017, Lundquist 1997, Lundström 1996, Meeuwisse 2008, Nachemson-Ekwall 2021, Nyberg 1995, Sjögren 
2021, Uddhammar 1999 
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2. Om forskningsprojektet 

Denna rapport är framtagen inom ramen för forskningsprojektet ”Innovativ inkludering i den 

ideella sektorns arbetsliv” som drivs 2019–2022 i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, 

Uppsala universitet, Marie Cederschiöld högskola, Svenska kyrkans enhet för forskning och 

analys, samt Ideell Arena. Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd (Forte).27 Syftet med projektet är att öka kunskapen om det svenska civilsamhällets 

insatser för arbetslivsinkludering, i termer av social innovation. Detta syfte uppnås genom att 

besvara dessa forskningsfrågor: 

• Vilka insatser drivs av svenska civilsamhällesorganisationer för att möjliggöra arbete 

och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden? 

• Hur innovativa är dessa insatser vad gäller att möjliggöra anpassade arbetstillfällen, 

arbetsuppgifter och arbetsplatser? 

• Bidrar insatserna till ökad inkludering även i organisationernas egen personalstyrka? 

 

2.1 Kartläggning av arbetslivsinkluderande insatser 

För att besvara forskningsfrågorna har en kartläggning genomförts som identifierat exempel 

på arbetslivsinkluderande insatser som drivs av svenska civilsamhällesorganisationer. 

Ambitionen har varit att identifiera en variation av exempel, med avseende på olika sorters 

åtgärder, deltagare, organisationer, tidshorisonter, finansieringssätt, med mera. Däremot har 

ambitionen inte varit att kartlägga alla eller ens merparten av alla existerande exempel, utan 

att istället ge en övergripande bild av hur arbetslivsinkludering tar sig uttryck i dagens svenska 

civilsamhälle. Det innebär att antalet kartlagda exempel, likväl som den numerära 

fördelningen mellan dem, inte ska ses som representativt för alla befintliga exempel. 

Identifieringen av exempel i kartläggningen har baserats på tre obligatoriska kriterier: 

• Insatser som syftar till att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står 

långt från arbetsmarknaden 

• Insatser som drivits av svenska civilsamhällesorganisationer under 2000-talet 

• Insatser som är nya i bemärkelsen att de inte tidigare har prövats i den aktuella 

organisationen, målgruppen eller verksamhetsområdet 

Exemplen har identifierats genom en öppen förfrågan till civilsamhällesorganisationer och 

andra relevanta samhällsaktörer (exempelvis projektfinansiärer), via sociala medier, 

nyhetsbrev, konferenser, möten, mailkorrespondens, med mera. Dessutom har exempel 

identifierats via webbregister över projekt och verksamheter28 samt tidigare forsknings-

studier29. På dessa sätt har totalt 75 exempel identifierats i kartläggningen.30 

 
27 Diarienummer 2019-01238 
28 T.ex. Allmänna arvsfonden, Europeiska socialfonden, Svenska Postkodlotteriet, Famna, Forum och Sofisam. 
29 T.ex. Lindberg m.fl. 2018, Lindberg & Nahnfeldt 2017a & 2017b 
30 En lista med alla kartlagda exempel finns här  

https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/Innovativ-inkludering-i-den-ideella-sektorns-arbetsliv-1.188789
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Empiriskt material om alla kartlagda exemplen har samlats in i form av skriftlig information 

från webbsidor, sociala medier, rapporter, med mera. Kompletterande information har 

samlats in genom direktkommunikation med företrädare för exemplen. Det skriftliga 

materialet har gett en övergripande bild av de åtgärder, deltagare, organiseringssätt, 

finansieringssätt, med mera, som omfattas i de kartlagda exemplen. För att få en fördjupad 

inblick har nio av de kartlagda exemplen valts ut för kompletterande materialinsamling, som 

listas i Tabell 1 nedan. 

 

Exempel Åtgärder Deltagare Verksamhets-
form 

Organisation Organisations-
form 

Basta Anställning 
Arbetsträning 
Företagande 

Personer med 
missbruk eller 
kriminalitet 

Permanent 
verksamhet 

Basta Ideell förening 
med 
dotterbolag 

Bräcke 
arbetsintegre-
ring Göteborg 

Anställning 
Arbetsträning 
Praktik 

Långtidssjukskrivna, 
personer med psykisk 
ohälsa m.fl. 

Permanent 
verksamhet 
efter projekt 

Bräcke diakoni Stiftelse 

Framsteget Anställning 
Matchning 
Praktik 

Utrikesfödda personer, 
unga personer m.fl. 

Permanent 
verksamhet 

Sandvikens IF Ideell förening 

Goda Livet Anställning 
Arbetsträning 
Praktik 

Utrikesfödda kvinnor, 
unga personer m.fl. 

Permanent 
verksamhet 
efter projekt 

Goda Livet 
Halmstad 

Ekonomisk 
förening 

Mentor-
mammor 

Anställning 
Utbildning 

Utrikesfödda kvinnor Permanent 
verksamhet 
med projekt 

Svenska 
kyrkan 

Trossamfund 

Röda Korsets 
second hand 

Anställning 
Arbetsträning 
Praktik 

Personer med nedsatt 
arbetsförmåga 

Permanent 
verksamhet 

Röda Korset Ideell förening 

Språk och 
arbete genom 
aktivitet och 
hälsa 

Praktik 
Utbildning 

Utrikesfödda kvinnor Projekt Sunderby 
folkhögskola 

Stiftelse 

S:t Mary Anställning 
Arbetsträning 
Praktik 

Långtidsarbetslösa, 
långtidssjukskrivna 
m.fl. 

Permanent 
verksamhet 
med projekt 

Svenska 
kyrkan 

Trossamfund 

Universell 
utformning av 
arbetsplatser 

Utbildning  
m.m. 

Arbetsgivare  
m.fl. 

Permanent 
verksamhet 
efter projekt 

Universell 
utformning av 
arbetsplatser 

Ideell förening 

 

Tabell 1. Utvalda exempel för kompletterande materialinsamling 
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Urvalet av dessa nio exempel har gjorts utifrån en strävan att spegla den organisatoriska, 

verksamhetsmässiga och geografiska bredden i de kartlagda exemplen. Den kompletterande 

materialinsamlingen i de utvalda exemplen har bestått i kvalitativa intervjuer, som 

genomförts med en eller flera företrädare för varje exempel. Dessa företrädare har eller har 

haft rollen som verksamhetsledare, projektledare, projektmedarbetare, förtroendevalda eller 

liknande. De flesta intervjuer har genomförts individuellt, medan några har genomförts i 

grupp. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats i sin helhet. 

Det insamlade materialet från de 75 kartlagda exemplen har analyserats genom en tematisk 

analysmetod, där relevanta teman urskilts med hjälp av det digitala analysprogrammet NVivo. 

En avgränsning i analysen är att den inte utvärderar resultaten av de kartlagda exemplen, i 

termer av uppnådd eller upplevd arbetslivsinkludering bland deltagarna. Den omfattar inte 

heller någon systematisk jämförelse med de arbetslivsinkluderande insatser som görs i andra 

samhällssektorer. 

 

2.2 Deltagande forskning och pandemins påverkan 

I forskningsprojektet har en deltagande/interaktiv forskningsansats31 använts för att aktivt 

involvera företrädare från civilsamhället och andra berörda samhällsaktörer i processen. 

Förhoppningen var att deras medverkan skulle stärka tillförlitligheten och samhällsrelevansen 

i forskningsprojektets process och resultat. Medverkan har skett dels i identifieringen av 

exempel till kartläggningen, dels i insamlingen och analysen av empiriskt material från dessa 

exempel. Det har skett genom dialogseminarier, enskilda möten och löpande kommunikation. 

Totalt har sju dialogseminarier arrangerats inom ramen för forskningsprojektet, där 

företrädare för berörda organisationer bjudits in för att ta del av och diskutera empiri och 

resultat – se Tabell 2 nedan. 

 

Dialogseminarier Tema Antal representerade 
civilsamhällesorganisationer 

30 mar 2020 Kartläggning överblick 24 st 

7 maj 2020 Kartläggning överblick 8 st 

18 maj 2020 Kartläggning fördjupning 16 st 

31 aug 2020 Folkbildningens roll 6 st 

21 okt 2020 Idrottsföreningars roll 11 st 

19 okt 2021 Preliminära resultat 37 st 

22 mar 2022 Utkast forskningsrapport 10 st 

 

Tabell 2. Genomförda dialogseminarier 

 
31 Aagaard Nielsen & Svensson 2006 
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När forskningsprojektet pågått knappt ett år svepte corona-pandemin in över Sverige under 

våren 2020, vilket påverkade både projektets genomförande och de studerade exemplens 

verksamheter. Bland annat fick merparten av projektaktiviteterna, såsom intervjuer och 

dialogseminarier, lov att genomföras digitalt istället för fysiskt. Det innebar att den planerade 

sociala interaktionen med exemplens företrädare begränsades på vissa sätt, samtidigt som 

det underlättade deltagande av företrädare från olika delar av landet. Vissa projektaktiviteter 

fick även lov att skjutas upp tills situationen tillät, eftersom pandemin tvingade flera av de 

studerade exemplen att snabbt ställa om sina verksamheter och i vissa fall gå upp i stabsläge 

med förhöjd beredskap och tydliga prioriteringar. I avsnittet med kartläggningens resultat 

beskrivs mer specifikt hur pandemin påverkade exemplens arbetslivsinkluderande insatser. 
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3. Tidigare kunskaper om arbetsliv, civilsamhälle och innovation 

I detta kapitel sammanfattas tidigare kunskaper om arbetslivsinkludering, social innovation 

och civilsamhälle, baserat på forskning, statistik och andra lärdomar från Sverige och 

internationellt. Senare i rapporten kommer dessa kunskaper att användas som ett raster för 

att analysera det empiriska materialet om civilsamhällets arbetslivsinkluderade insatser. 

 

3.1 Exkludering och inkludering på arbetsmarknaden 

Flera forskningsstudier har uppmärksammat att den svenska arbetsmarknaden blivit allt 

tuffare för dem som inte kan leva upp till rådande arbetsvillkor, med osäkra anställningar, 

högt tempo, samt höga krav på flexibilitet, utbildning och språkkunskaper.32 Situationen har 

skärpts än mer under finanskrisen på 1990-talet, flyktingkrisen i mitten av 2010-talet och 

corona-pandemin på 2020-talet.33 Särskilt kan personer med låg utbildning, utländsk 

bakgrund, fysisk eller psykisk ohälsa, samt fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning ha svårt att få, utföra och behålla ett lönearbete.34 Utrikesfödda 

personer kan till exempel missgynnas på grund av språksvårigheter och etnisk diskriminering. 

Unga personer kan i sin tur missgynnas på grund av ofullständig utbildning eller otillräcklig 

arbetslivserfarenhet. Personer med ohälsa eller funktionsnedsättning kan missgynnas av 

nedsatt arbetsförmåga och otillgängligt utformade arbetsplatser. Förutsättningarna på 

arbetsmarknaden varierar dock både mellan och inom dessa grupper. Vissa personer har 

dessutom en komplex problematik, där flera olika faktorer bidrar till en socialt och ekonomiskt 

utsatt livssituation. En sådan livssituation brukar benämnas i termer av ”social exkludering” 

eller ”utanförskap”.35 I svensk politik fördes utanförskap fram som benämning på 

livssituationen för dem som saknar ett lönearbete och lever på bidrag av den borgerliga 

alliansen i valrörelsen 2006. I forskningen har denna förståelse nyanserats genom att väga in 

fler faktorer. I Figur 1 nedan, som är hämtad från en studie av ESF-finansierade projekt, 

illustreras de faktorer som kan bidra till utanförskap nedanför mittenstrecket, medan de som 

kan bidra till motsatsen – så kallat ”innanförskap” – återges ovanför strecket. 

 

 
32 Danermark m.fl. 2021, Gustafsson m.fl. 2018, Hobbins 2016, Tholén m.fl. 2017, Wikström & Ahnlund 2018 
33 Funck Ritshoff 2021, Nysta 2021a, Sjögren 2021 
34 Danermark m.fl. 2021, Diedrich m.fl. 2020, Forslund & Liljeberg 2021, Gustafsson m.fl. 2018, Hedin & Laurelii 
2017, Hobbins 2016, Tholén m.fl. 2017, Tideman m.fl. 2017, Wikström & Ahnlund 2018 
35 Johansson m.fl. 2010, Nordiska ministerrådet 2014, Petersson & Davidsson 2016 
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Figur 1. Aspekter av utanförskap och innanförskap36 

 

I flera studier konstateras att Sveriges arbetsmarknadspolitik präglas av det som kallas för 

”arbetslinjen", där avlönat arbete förespråkas som främsta källa till försörjning och 

sysselsättning för alla i arbetsför ålder.37 Arbetslinjen upprätthålls genom så kallad 

”aktiveringspolitik” med obligatoriskt deltagande i sysselsättningsprogram, samt strikta 

behörighetskriterier och ersättningsnivåer för arbetslöshetsersättning, sjukersättning och 

försörjningsstöd. Ett underliggande antagande i denna politik är att arbetslöshet inte främst 

beror på samhällets brist på passande arbetstillfällen, utan på individers bristande 

”anställningsbarhet” (eng. ”employability”) på grund av otillräcklig kompetens, motivation 

eller arbetsdisciplin. Enligt flera studier riskerar detta antagande att stigmatisera arbetslösa 

personer, i och med att personer som redan befinner sig i en utsatt livssituation skuldbeläggs 

medan de strukturella faktorerna bakom arbetslösheten består.38 Antagandet stämmer också 

dåligt överens med arbetslösas ”upplevda verklighet” (eng. ”lived reality”), enligt en dansk 

studie.39  Ur den enskildes synvinkel kan social inkludering handla om att känna sig accepterad 

och uppskattad, att delta i sociala aktiviteter, att ha personliga relationer, att ha tillräckligt 

formellt och informellt stöd, att ha rimliga levnadsförhållanden, samt att ha ett lönearbete, 

enligt en internationell metastudie.40 Just ett lönearbete kan spela stor roll för den enskilde 

 
36 Johansson m.fl. 2010, sid 19 – återgiven med utgivarens tillåtelse 
37 Bengtsson & Berglund 2012, Davidsson 2016, Johansson m.fl. 2010, Wikström & Ahnlund 2018 
38 Boulus-Rødje 2019, Gustafsson m.fl. 2018, Heidenreich & Aurich-Beerheide 2014, Hobbins 2016 
39 Boulus-Rødje 2019 
40 Gustafsson m.fl. 2018, Hall 2009, Palm & Vänje 2022 
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personen genom att ge inkomst, gemenskap, meningsfullhet och legitimitet, enligt svensk och 

internationell forskning.41 

Möjligheten att få och behålla ett lönearbete kan påverkas av faktorer på såväl individnivå 

som organisations- och samhällsnivå.42 Exempel på sådana faktorer på respektive nivå är: 

På individnivå kan det handla om själva bakgrunden till den missgynnade positionen på 

arbetsmarknaden, som exempelvis ohälsa, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller låg 

utbildningsnivå.43 Situationen kan variera inom dessa grupper, där exempelvis utrikesfödda 

kvinnor generellt är arbetslösa i högre grad än utrikesfödda män, och där personer med 

psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning oftare är arbetslösa än de med fysisk 

funktionsnedsättning. En annan påvisad faktor på individnivå är personens tilltro till sin egen 

förmåga att klara av ett arbete, samt dennes förmåga att hantera sin vardag och eventuella 

hälsoutmaningar, enligt en dansk studie.44 I den svenska aktiveringspolitiken står individens 

egna ansträngningar för att få ett arbete i fokus.45 I denna politik finns en motsägelse mellan 

å ena sidan tilltron till människors ”egenmakt” (eng. ”empowerment”)46 – det vill säga deras 

förmåga och möjlighet att påverka samhället och sitt egna liv – och å andra sidan en syn på 

dem som inte lyckas få ett arbete som ”lata och odisciplinerade”.47 

På organisationsnivå har den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön visat sig vara 

en viktig faktor för inkludering eller exkludering i arbetslivet, enligt svensk och internationell 

forskning.48 Det handlar bland annat om tillgänglighet, där utformningen av arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna avgör om det fungerar för alla oavsett funktionsvariation.49 Tillgänglighet 

kan ställas i kontrast till rehabilitering, där individen istället förväntas tillfriskna och fungera 

som ”vem som helst” i arbetslivet, till exempel efter ett missbruk. En annan påvisad faktor på 

organisationsnivå är tillgången till stöd från handläggare, handledare och coacher för att söka 

och utföra ett arbete.50 Sådant stöd är en central del i metoden ”stöttat arbete” (eng. 

”supported employment”) som omfattar skräddarsytt och kontinuerligt stöd till både den 

arbetslöse och arbetsgivaren under processen att hitta och utföra ett arbete.51 Även om 

metoden ursprungligen utformades för personer med intellektuell funktionsnedsättning har 

den visat sig vara användbar för fler som står långt från arbetsmarknaden, tack vare att den 

utgår från individuella förutsättningar och kompetenser. 

På samhällsnivå kan diskriminering på arbetsmarknaden utgöra ett hinder för de personer 

som inte tros kunna leva upp till yrkesmässiga och sociala normer, enligt både svenska och 

 
41 Defourny m.fl. 2001, Hedin m.fl. 2015 
42 Danermark m.fl. 2021, Diedrich m.fl. 2020, Tideman m.fl. 2017, Væksthusets Forskningscenter 2019 
43 Danermark m.fl. 2021, Diedrich m.fl. 2020, Landell 2021, Tideman m.fl. 2017 
44 Væksthusets Forskningscenter 2019 
45 Hobbins 2016, Wikström & Ahnlund 2018 
46 Wikström & Ahnlund 2018 
47 Boulus-Rødje 2019, sid 62 
48 Danermark m.fl. 2021, Gustafsson m.fl. 2018, Lysaght m.fl. 2012, Palm & Vänje 2022 
49 Diedrich m.fl. 2020, Levander & Glad 2017 
50 Danermark m.fl. 2021, Gustafsson m.fl. 2018, Væksthusets Forskningscenter 2019 
51 Danermark m.fl. 2021, Gustafsson 2014, Gustafsson m.fl. 2018, Tholén m.fl. 2017, Tideman m.fl. 2017 
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internationella studier.52 Detta står i kontrast till den svenska diskrimineringslagen som 

förbjuder diskriminering med avseende på kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

ålder, med mera, och som föreskriver aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och 

främja lika rättigheter och möjligheter.53 På samhällsnivå avgörs även vilka offentliga åtgärder 

som erbjuds för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från 

arbetsmarknaden. I tidigare forskning beskrivs olika sorters åtgärder för detta på statlig och 

kommunal nivå54, som kan delas in i tre övergripande kategorier: 

• Arbetsförberedande åtgärder i form av arbetsträning, arbetsprövning, praktik, 

utbildning, validering m.m. som ska göra deltagarna mer redo för arbetslivet. 

• Arbetsintegrerande åtgärder i form av subventionerad anställning, jobbmatchning, 

stöttat arbete m.m. som hjälper deltagarna att hitta, få och utföra ett arbete. 

• Aktiverande sysselsättning i form av daglig verksamhet m.m. som ger deltagarna 

arbetsmöjligheter med lägre krav och mer stöd än på övriga arbetsmarknaden. 

 

3.1.1 Offentligt finansierade arbetsmarknadsinsatser 

I Sverige möjliggörs olika sorters arbetslivsinkluderande åtgärder genom offentlig finansiering 

till utförare inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.55 Det sker ofta inom ramen för 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV). Även Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är aktuell när det gäller daglig verksamhet 

för personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen betalar till exempel ut ersättning 

för handledning och annat stöd vid praktik, arbetsträning och arbetsprövning, där deltagarna 

får prova på arbetsuppgifter på en arbetsplats under en begränsad tid. De betalar även ut 

ersättning för utförande av Arbetsförmedlingen nya tjänst ”Rusta och matcha” – och tidigare 

för den tjänst som kallades ”Stöd och matchning” – som ska hjälpa arbetssökande att komma 

ut i arbete eller utbildning genom vägledning, kontakter, jobbsökande, med mera. 

Arbetsgivare kan också få lönebidrag från Arbetsförmedlingen för att anställa personer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden eller andra lönesubventioner för att erbjuda introduktions-

jobb och nystartsjobb för personer som är långtidsarbetslösa eller nyanlända56. 

Försäkringskassan betalar i sin tur ut ersättning för så kallat ”arbetsplatsinriktat rehabilitering-

stöd” för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro. Även andra myndigheter, kommuner, 

regioner och samordningsförbund kan ersätta externa utförare för arbetslivsinkluderande 

insatser. 

 
52 Diedrich m.fl. 2020, Landell 2021, Lysaght m.fl. 2012, Palm & Vänje 2022 
53 SFS 2008:567 
54 Bengtsson & Berglund 2012, Forslund & Liljeberg 2021, Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Ulmestig 2020 
55 Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Nysta 2021a, Sjögren 2021, Skedinger & Widerstedt 2007 
56 En nyanländ person är ”någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för 
bosättning”, se https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Regioner/Statlig-ersattning/Personer-
kommuner-och-regioner-kan-fa-ersattning-for.html, 1 feb 2022 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Regioner/Statlig-ersattning/Personer-kommuner-och-regioner-kan-fa-ersattning-for.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Regioner/Statlig-ersattning/Personer-kommuner-och-regioner-kan-fa-ersattning-for.html
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Utöver detta finns öronmärkta statsbidrag till vissa civilsamhällesorganisationer för utförande 

av arbetslivsinkluderande insatser. Till exempel har Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela 

statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor för att bland andra utrikesfödda kvinnor och 

personer med funktionsnedsättning ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Ett annat 

exempel är Riksidrottsförbundet som har i uppdrag att fördela statsbidrag till 

idrottsföreningar för att stärka nyanlända personers etablering i det svenska samhället. 

Dessutom fördelar Socialstyrelsen statsbidrag till civilsamhällesorganisationer, bland annat 

för att erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Även Kriminalvården fördelar statsbidrag till olika civilsamhällesorganisationer för att stötta 

återanpassningen i samhället för dem som friges efter fängelsestraff. Det finns också 

projektmedel att söka för utveckling och test av nytänkande insatser för inkludering i 

arbetslivet och övriga samhällslivet, från bland andra Europeiska socialfonden (ESF), 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Allmänna arvsfonden, Leader, 

Tillväxtverket, Vinnova, kommuner och regioner. 

 

3.1.2 Rundgång och ryckighet 

I flera svenska forskningsstudier uppmärksammas att deltagare i arbetsmarknadsåtgärder 

riskerar att fastna i en ”rundgång" av tidsbegränsade åtgärder, utan att få verkligt fotfäste på 

arbetsmarknaden.57 Särskilt finns risk att fastna i upprepad praktik, arbetsträning eller 

utbildning utan att komma vidare till varaktig anställning. Det finns även risk för att enskilda 

individer faller mellan stolarna på grund av stuprören mellan olika samhällsaktörers skilda 

roller och uppdrag.58 Den svenska arbetsmarknadspolitiken sägs dessutom kännetecknas av 

en ”ryckighet” där befintliga åtgärder och program ständigt ersätts med nya innan någon 

långsiktig process hunnit komma till stånd.59 

Överlag visar både svensk och internationell forskning att det är mer framgångsrikt att erbjuda 

en kombination av olika sorters åtgärder för arbetslivsinkludering, än enskilda åtgärder.60 

Särskilt framgångsrikt är att kombinera arbetsmarknadsfokuserade åtgärder såsom 

jobbsökarhjälp, lönebidrag eller praktik, med sociala åtgärder såsom rehabilitering, utbildning 

eller skuldrådgivning. Det beskrivs på följande sätt i en forskningsstudie om 

arbetslivsinkluderande insatser i Sverige och andra europeiska länder: 

“For activation policies to succeed, the provision of social services in addition to 

labour-market services is essential, as social services are a prerequisite for 

integrating groups with complex social problems into the labour market … They 

require … governance structures that deal with the organisational challenges 

 
57 Diedrich m.fl. 2020, Gustafsson 2014, Hedin & Laurelii 2017, Hollertz 2010 
58 Altmann & Yngfalk 2021, Nysta 2021a 
59 Berglöf & Despotovic 2020, Hedin & Laurelii 2017 
60 Forslund & Liljeberg 2021, Heidenreich & Aurich-Beerheide 2014, Væksthusets Forskningscenter 2019 
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associated with coordinated service provision, including fragmented competences 

and conflicts between different political arenas and territorial levels.”61 

Som framgår av citatet ovan krävs samordning och samverkan mellan olika politikområden 

och samhällsaktörer för att möjliggöra kombinerade åtgärder. Ett svenskt exempel är de 

samordningsförbund som skapats runt om i landet, där Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan, kommuner och regioner samverkar kring stöd och rehabilitering för ökad 

arbetsförmåga och försörjningsmöjligheter.62 Dessa samverkar i sin tur med andra 

samhällsaktörer, inklusive civilsamhällesorganisationer, genom uppdrag, projekt, 

partnerskap, med mera. Ett exempel är ”Insatskatalogen” som är en webbportal där 

privatpersoner och handläggare kan söka och hitta insatser för individer som behöver stöd av 

samhällets välfärd, exempelvis när det gäller arbete och rehabilitering.63 Den administreras 

gemensamt av flera samordningsförbund och innehåller insatser av såväl offentliga aktörer 

som civilsamhällesorganisationer och andra samhällsaktörer. 

 

3.2 Civilsamhällets roll i arbetslivet 

I en forskningsöversikt om tillgänglighet i arbetslivet konstateras att det saknas tillräckligt med 

kunskap om hur olika arbetslivsinkluderande insatser fungerar i olika samhällssektorer och 

branscher.64 Bland annat anses det finnas behov av mer forskning om hur fördelningen av 

ansvar och uppdrag mellan olika samhällsaktörer påverkar möjligheterna till långsiktig 

inkludering på arbetsmarknaden. Hittills har arbetslivsforskning framför allt studerat 

näringslivets och den offentliga sektorns roll i det svenska arbetslivet, men sällan 

civilsamhällets roll – med undantag för fackföreningar.65 Annan forskning och statistik visar 

att de drygt 250 000 organisationer som brukar räknas till det svenska civilsamhället 

sysselsätter upp emot 200 000 löneanställda. Dessutom beräknas de engagera cirka hälften 

av landets vuxna befolkning som frivilligarbetare som utför arbetsinsatser på ideell basis, det 

vill säga utan betalning eller mot en symbolisk belöning.66 Civilsamhällets frivilligarbetare och 

löneanställda arbetar inom en bredd av verksamheter, som omfattar allt från 

idrottsföreningar till hjälporganisationer, kulturföreningar, hyresgästföreningar, 

studieförbund och många andra. 

Sett till den juridiska organisationsformen är ideella föreningar vanligast i det svenska 

civilsamhället, men det förekommer även ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund och 

andra former.67 Tillsammans utgör dessa organisationer en samhällssektor med varierande 

benämningar, såsom civilsamhället, tredje sektorn, ideella sektorn, idéburna sektorn, 

 
61 Heidenreich & Aurich-Beerheide 2014, sid 6 
62 https://www.finsam.se/samordningsforbund, 27 maj 2022  
63 Insatskatalogen finns på https://www.insatskatalogen.se/ men kan framöver komma att införlivas i 
Välfärdsguiden som finns på https://valfardsguiden.se/  
64 Danermark m.fl. 2021 
65 Se t.ex. Bakker m.fl. 2015, Hvid m.fl. 2011 
66 von Essen & Svedberg 2020, SCB 2019, Segnestam Larsson m.fl. 2021 
67 von Essen 2021, Linde & Scaramuzzino 2017, Nachemson-Ekwall 2021 

https://www.finsam.se/samordningsforbund
https://www.insatskatalogen.se/
https://valfardsguiden.se/
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frivilligsektorn, föreningslivet och sociala ekonomin. Inom svensk civilsamhällesforskning har 

arbetsmarknadsfrågor framför allt studerats med fokus på anställningsstatistik, frivilligt 

engagemang, professionalisering och socialt företagande.68 Där konstateras bland annat att 

organisationer i Sveriges civilsamhälle sysselsätter allt fler löneanställda.69 Samtidigt framhålls 

att svenskarnas frivilliga engagemang är fortsatt högt, i form av ideellt arbete, informella 

insatser, givande och politiskt deltagande.70 Betydelsen av frivilligarbete framgår av att endast 

en tiondel av organisationerna i Sveriges civilsamhälle alls har några anställda och att de flesta 

av dessa organisationer bara har ett fåtal anställda.71 Betydelsen av lönearbete tydliggörs i sin 

tur av förekomsten av många större civilsamhällesorganisationer med ett stort antal anställda. 

Enkätundersökningar visar att anställda i svenska civilsamhällesorganisationer upplever att 

deras arbete är mer meningsfullt, flexibelt och fritt jämfört med deras erfarenheter från 

näringslivet eller offentliga sektorn.72 Däremot upplever de att arbetsförhållandena, 

lönenivåerna och karriärmöjligheterna är sämre. Samma undersökningar visar att 

arbetskraften i det svenska civilsamhället på en övergripande nivå är rätt homogen, med en 

majoritet av medelålders, inrikesfödda och högskoleutbildade kvinnor – även om detta kan 

variera stort mellan enskilda organisationer. Det finns även en tydlig könssegregering mellan 

olika delar av civilsamhället, där kvinnor oftare är verksamma i socialt inriktade 

organisationer, medan män oftare engagerar sig i idrottsföreningar och hobby-

organisationer.73 Detta kan ses som en del i den könssegregering som kännetecknar många 

andra delar av det svenska arbetslivet och samhällslivet. 

Överlag utför störst andel av Sveriges befolkning frivilligarbete i idrottsorganisationer, följt av 

fritidsorganisationer, intresseorganisationer, organisationer för boende, samt organisationer 

med social inriktning.74 De flesta av civilsamhällets löneanställda arbetar inom områdena 

utbildning och forskning, religiös verksamhet, rekreation och kultur, samt social trygghet.75 

Färre en tiondel av de anställda beräknas arbeta inom arbetsmarknadsområdet, bland annat 

i fackföreningar.76 Hur många anställda och frivilliga som arbetar med just arbetslivs-

inkluderande insatser är däremot oklart, eftersom sådana insatser ofta ingår som en del i 

många organisationers övriga verksamhetsområden.77 

 

 

 

 
68 Se t.ex. Einarsson & Wijkström 2021, von Essen & Svedberg 2020, Pestoff 2011, Stryjan & Wijkström 2001 
69 Einarsson & Wijkström 2021 
70 von Essen & Svedberg 2020 
71 Einarsson & Wijkström 2021 
72 Jutterström m.fl. 2018, Unionen 2016 
73 Lindström m.fl. 2015, SCB 2019 
74 von Essen & Svedberg 2020 
75 SCB 2019 
76 Einarsson & Wijkström 2021 
77 Se Berglöf & Despotovic 2020, Funck Ritshoff 2021, Hedin m.fl. 2015, Hedin & Laurelii 2016 & 2017 
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3.2.1 Civilsamhällets historiska insatser för arbetslivsinkludering 

Tidigare studier visar att svenska civilsamhällesorganisationer bedrev arbetslivsinkluderande 

insatser redan från 1800-talet och framåt.78 Inom ramen för bland annat arbetscentraler och 

arbetshem erbjöd de arbetsprövning, arbetsträning och varaktigt arbete för dåtidens 

behövande grupper, såsom frigivna fångar, blinda, döva, alkoholister, kroniskt sjuka, samt 

”överåriga” och ”sinnessjuka”. Ett exempel är De blindas förening som 1903 startade en 

borstbinderiverkstad och senare en maskinskrivningsbyrå med arbetstillfällen för personer 

med synnedsättning.79 Ett annat exempel är Stockholms Stadsmission som tidigt skapade 

arbetshem, där ”nödställda män” erbjöds arbete inom transport och reparation av möbler, 

kläder, husgeråd, med mera.80 Senare startade Stadsmissionen även ett arbetsinstitut för 

personer från sinnessjukhus och nervpolikliniker och en hemarbetscentral för överåriga, 

kroniskt sjuka och ”svårt vanföra”. Både Stadsmissionen och Skyddsvärnet drev dessutom 

skrivbyråer där överåriga kontorister erbjöds varaktigt arbete.81 Ytterligare ett exempel är 

Frälsningsarmén som vid förra sekelskiftet övertog det som skulle komma att bli till den 

numera välkända second hand-butikskedjan Myrorna, med anpassade arbetstillfällen inom 

insamling och reparation.82 

I flera studier beskrivs att många av civilsamhällets sociala insatser, inklusive arbetslivs-

inkludering, senare under 1900-talet kom att övertas av stat och kommuner som en del i den 

svenska välfärdsstatens expansion.83 Det var delvis ett resultat av aktivt påverkansarbete från 

civilsamhällets sida för ett utökat samhällsansvar för den allmänna välfärden och flera 

organisationer deltog även i utformningen och implementeringen av de offentliga insatserna. 

Parallellt fortsatte de att utveckla och driva egna sociala verksamheter, inklusive arbetslivs-

inkluderande insatser, eftersom det fortfarande fanns luckor i det offentliga välfärdssystemet. 

Några historiska exempel på detta är: 

• Skyddade verkstäder för ”partiellt arbetsföra” instiftades av olika föreningar och 

stiftelser från 1950-talet och framåt.84 Liknande verkstäder drevs även av kommuner 

och landsting, vilka så småningom införlivades i Stiftelsen Samhällsföretag som den 

svenska regeringen instiftade 1979. Det lade grunden för det som idag är det statliga 

bolaget Samhall som på sin webbplats beskriver sig som ”Sveriges viktigaste företag” 

genom att skapa ”riktiga arbetstillfällen som är efterfrågade på marknaden” för 

personer med funktionsnedsättning.85 Forskning och andra granskningar visar dock att 

 
78 Hallerby 1988, Hedin m.fl. 2015 
79 Hedin m.fl. 2015 
80 Hallerby 1988, Hedin m.fl. 2015 
81 Se även https://www.mynewsdesk.com/se/foereningen-skyddsvaernet-i-stockholm/blog_posts/socialt-
foeretag-sedan-aar-1912-24107  
82 Se även https://www.myrorna.se/ommyrorna/var-historia/  
83 Hallerby 1988, Hedin m.fl. 2015, Linde & Scaramuzzino 2017, Lundquist 1997, Lundström 1996, Meeuwisse 
2008, Qvarsell 1995, Uddhammar 1999 
84 Hallerby 1988, Hedin m.fl. 2015 
85 https://samhall.se/om-samhall/, 11 apr 2022 

https://www.mynewsdesk.com/se/foereningen-skyddsvaernet-i-stockholm/blog_posts/socialt-foeretag-sedan-aar-1912-24107
https://www.mynewsdesk.com/se/foereningen-skyddsvaernet-i-stockholm/blog_posts/socialt-foeretag-sedan-aar-1912-24107
https://www.myrorna.se/ommyrorna/var-historia/
https://samhall.se/om-samhall/
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arbetet på Samhall inte alltid är så välanpassat för denna målgrupp och att Samhall av 

konkurrensskäl tycks välja bort dem som inte bedöms vara tillräckligt arbetsföra.86 

 

• Sysselsättningshem för personer med ”begåvningshandikapp” skapades som ett 

alternativ till de skyddade verkstäderna i slutet på 1960-talet, i samarbete mellan 

föräldrarörelsen och civilsamhällesorganisationer såsom Röda Korset, KFUM/KFUF och 

studieförbund.87 De överfördes senare till landstingens omsorgsverksamhet, som 

vidareutvecklades till dagcenter under 1970-talet och som idag är en del i 

kommunernas dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning, utifrån 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 

• Lokala kooperativa utvecklingscentra (LKU) etablerades runt om i Sverige från 1980-

talet och framåt, i gemensam regi av medlemsorganisationer från civilsamhället och 

offentliga sektorn.88 Drivkraften var att främja lokal utveckling mot bakgrund av de 

industrinedläggningar som drabbat många glesbygdsregioner och den höga 

ungdomsarbetslöshet som rådde även i urbana områden. Genom rådgivning, 

utbildning och informationsspridning om kooperativa verksamhetsformer – som ägs 

och drivs gemensamt av anställda, brukare eller andra intressenter – har LKU bidragit 

till att skapa arbetstillfällen i det svenska civilsamhället för unga, utrikesfödda och 

andra personer som står långt från arbetsmarknaden. Idag har LKU vidareutvecklats 

till Coompanion, som fortsätter främja kooperativt företagande i samarbete mellan 

enskilda kooperativ, sociala företag, studieförbund, offentliga aktörer, med flera.89 

 

3.2.2 Civilsamhällets nutida insatser för arbetslivsinkludering 

I dagens svenska civilsamhälle drivs många olika arbetslivsinkluderande insatser av många 

olika organisationer, vilket det getts exempel på i tidigare studier.90 Av studierna framgår att 

dessa insatser bland annat omfattar arbetsförberedande åtgärder för att deltagarna ska bli 

mer redo för arbetslivet, i form av rehabilitering, arbetsträning, praktik, utbildning, med mera. 

De omfattar även arbetsintegrerande åtgärder där deltagarna erbjuds anpassade 

arbetstillfällen för att öka deras yrkesmässiga kunskaper och sociala kompetens. Dessutom 

omfattas åtgärder för aktiverande sysselsättning, med lägre krav och mer stöd för dem som 

har svårt att utföra vanligt lönearbete på grund av ohälsa, funktionsnedsättning, 

 
86 Holmqvist 2005, Skedinger & Widerstedt 2007, Statskontoret 2017, https://da.se/tema/sjuka-samhall/  
87 Ericsson 1991, Hedin m.fl. 2015 
88 Hedin m.fl. 2015, Stryjan & Wijkström 2001 
89 https://coompanion.se/coompanion/om-coompanion/, 27 maj 2022 
90 T.ex. Altmann & Yngfalk 2021, Berglöf & Despotovic 2020, Danermark & Bjarnason 2014, Forum 2021, Funck 
Ritshoff 2021, Gawell 2013b, Gillberg & Bengtsson 2015, Hedin m.fl. 2015, Hedin & Laurelii 2016 & 2017, 
Karlsson 2007, Karlsson m.fl. 2015, Lindberg 2021, Lindberg m.fl. 2018, Lindberg & Nahnfeldt 2017a & 2017b, 
Meeuwisse 2008, Nysta 2021a, Nordiska ministerrådet 2014, Sjögren 2021, Öhlund 2016 

https://da.se/tema/sjuka-samhall/
https://coompanion.se/coompanion/om-coompanion/


 

 22 

språksvårigheter eller annat. Även frivilligarbete utgör en väg till ökad anställningsbarhet 

genom de kompetenser, kontakter och välmående som det kan generera. 

En gemensam nämnare för civilsamhällets arbetslivsinkluderande insatser är att de ofta riktas 

till personer med en komplex problematik, enligt svenska och internationella studier.91 

Komplexiteten består i att dessa personer står långt från arbetsmarknaden och har 

omfattande behov av stöd för att kunna få, utföra och behålla ett arbete. För att de ska kunna 

komma närmare arbetsmarknaden behövs en helhetssyn på deras livssituation och en 

sammanhållen kedja av olika åtgärder, enligt erfarenheter från svenska civilsamhälles-

organisationer.92 En sådan kedja kan bland annat omfatta förbättringar av deltagarnas 

arbetsförmåga, försörjningsmöjligheter, hälsa, välbefinnande och egenmakt.93 Kedjan gör det 

även möjligt att följa deltagarnas stegförflyttning i förhållande till deras utgångsläge, oavsett 

om de når hela vägen fram till ett arbete eller inte.94 Vikten av en helhetssyn beskrivs på 

följande sätt i en rapport skriven av företrädare för svenska civilsamhällesorganisationer: 

”De individer som är i störst behov av stöd befinner sig ofta i skärningspunkten 

mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassans och socialtjänstens 

myndighetsutövning, och riskerar falla mellan stolarna. Perspektivet om ”hela 

människan” saknas ofta i den offentliga förvaltningen. Helhetssynen präglar 

däremot ofta civilsamhällets verksamheter, vilket gör att personer som står längst 

ifrån arbetsmarknaden ofta söker sig till idéburna aktörer.”95 

Tidigare studier visar att såväl stora och väletablerade organisationer som mindre och 

nyetablerade organisationer driver arbetslivsinkluderande insatser i dagens svenska 

civilsamhälle. I vissa studier beskrivs insatser av folkhögskolor och studieförbund som ska 

förbättra deltagarnas förutsättningar på arbetsmarknaden genom att stärka deras 

kompetenser, självförtroende och egenmakt.96 Deras insatser bygger vanligen på den svenska 

traditionen av så kallad ”folkbildning” som kännetecknas av frivilligt och aktivt lärande genom 

dialog, interaktion och reflektion utifrån deltagarnas egna förutsättningar och behov.97 I en 

annan studie beskrivs att stadsmissioner erbjuder arbetstillfällen och arbetsförberedande 

insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden, inom ramen för caféer, syateljéer, 

second hand-butiker, med mera.98 Liknande insatser görs av trossamfund, bland annat inom 

ramen för Svenska kyrkans sociala arbete – så kallad ”diakoni”99 – enligt flera studier.100 

 
91 Borzaga m.fl. 2001, Funck Ritshoff 2021, Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Nysta 2021a 
92 Funck Ritshoff 2021, Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Nysta 2021a 
93 Hedin m.fl. 2015 
94 Funck Ritshoff 2021 
95 Nysta 2021a, sid 6 
96 Albinsson 2013, Hedin & Laurelii 2016, Lindberg & Nahnfeldt 2017a & 2017b, Lundstedt & Sjöstrand 2022, 
Nysta 2021a, Sjögren 2021 
97 https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildning/, 27 maj 2022  
98 Karlsson m.fl. 2015 
99 Med diakoni menas kyrkans sociala arbete, se https://www.svenskakyrkan.se/diakoni  
100 Lindberg 2021, Lindberg m.fl. 2018, Lindberg & Nahnfeldt 2017a & 2017b, Mann m.fl. 2014 

https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildning/
https://www.svenskakyrkan.se/diakoni
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Andra studier uppmärksammar de arbetslivsinkluderande insatser som görs inom nykterhets-

rörelsen, där såväl intresseorganisationer som kooperativ erbjuder arbetsinriktad 

rehabilitering och långsiktiga arbetstillfällen för personer med missbruksproblematik.101 

Dessutom finns studier om de insatser som görs inom funktionsrättsrörelsen, där olika 

intresse- och brukarorganisationer erbjuder arbetstillfällen och arbetsförberedande åtgärder 

för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.102 Insatser inom 

idrottsrörelsen har också uppmärksammats i några studier, där olika föreningar erbjuder såväl 

avlönade som ideella ledaruppdrag som ett första insteg på arbetsmarknaden för bland annat 

unga och utrikesfödda personer.103 I en forskningsrapport beskrivs till exempel det 

arbetsinkluderande syftet med ”Midnattsfotboll”: 

”Den uttryckliga målsättningen med Midnattsfotbollen är att skapa integration 

och minska utanförskap, skapa en känsla av ansvar och deltagande i samhället hos 

deltagarna, genom att använda idrott som ett verktyg. Detta ska bidra till bland 

annat ökad anställningsbarhet bland deltagare och ledare samt bidra till minskad 

brottslighet lokalt.”104 

 

3.2.3 Arbetsintegrerande sociala företag 

I flera svenska studier uppmärksammas även de arbetslivsinkluderande insatser som drivs av 

så kallade ”arbetsintegrerande sociala företag” (ASF).105 Dessa bedriver näringsverksamhet 

med det samhällsnyttiga syftet att integrera människor i samhälle och arbetsliv, genom arbete 

och delaktighet.106 ASF skapar delaktighet för medarbetarna genom delägande, medlemskap, 

avtal eller liknande. Näringsverksamheten i ASF omfattar bland annat försäljning av produkter 

och tjänster, inom exempelvis café/restaurang, second hand-butiker och fastighetsskötsel. 

ASF utför även arbetslivsinkluderande tjänster mot ersättning från kommuner och 

myndigheter, i form av bland annat arbetsträning, arbetsprövning, praktik och 

jobbmatchning. ASF kan dessutom erhålla lönebidrag för att anställa personer med nedsatt 

arbetsförmåga. Enligt Skoopi, som är en nationell intresseorganisation för ASF i Sverige, är 

ambitionen med ASF att skapa långsiktiga anställningar för deltagarna, inte enbart 

tidsbegränsad arbetsträning eller praktik.107 Samtidigt menar enskilda ASF att det finns behov 

av både och, för att förbättra deltagarnas förutsättningar på den övriga arbetsmarknaden.108 

 
101 Hedin & Laurelii 2016, Meeuwisse 2008, Nordiska ministerrådet 2014 
102 Altmann & Yngfalk 2021, Danermark & Bjarnason 2014, Karlsson 2007 
103 Dahlstedt & Ekholm 2020, Hedin & Laurelii 2016 
104 Dahlstedt & Ekholm 2020, sid 11 
105 Berglöf & Despotovic 2020, Funck Ritshoff 2021, Hedin m.fl. 2015, Hedin & Laurelii 2017, Nysta 2021a 
106 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/arbetsintegrerande-sociala-
foretag.html, 27 maj 2022  
107 https://skoopi.coop/skoopis-asf-kriterier/, 27 maj 2022  
108 Funck Ritshoff 2021 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/arbetsintegrerande-sociala-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/arbetsintegrerande-sociala-foretag.html
https://skoopi.coop/skoopis-asf-kriterier/
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Namnet till trots drivs sociala företag inte enbart i traditionell företagsform såsom aktiebolag, 

utan kan även ha formen av ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser, eller annat.109 Den 

gemensamma nämnaren är att deras ekonomiska överskott huvudsakligen återinvesteras i 

den egna verksamheten eller andra samhällsnyttiga verksamheter. Därför brukar sociala 

företag anses tillhöra både civilsamhället och näringslivet. Flera sociala företag i Sverige har 

dessutom instiftats av väletablerade civilsamhällesorganisationer, exempelvis av Stads-

missionen, Frälsningsarmén och studieförbundet ABF.110 I Figur 2 nedan illustreras relationen 

mellan ASF och övriga civilsamhället, med arbetsträning som exempel.111 

 

 

 

Figur 2.  Relationen mellan ASF och övriga civilsamhället112 

 

Skoopi anger på sin webbplats att Sveriges första ASF startade i slutet av 1980-talet, som 

alternativ till kommunal sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.113 Antalet ASF 

växte sedan under 1990-talet och var alla organiserade i kooperativ form, enligt Skoopi, vilket 

kallades för ”sociala arbetskooperativ”. Framväxten av ASF kan ses som en del i den 

nykooperativa rörelse som då tagit fart i Sverige, med gemensamt ägda förskolor, 

äldreboenden, landsbygdsbutiker, med mera.114 Det byggde vidare på Sveriges historiska 

tradition av kooperativ med konsumenter, producenter, brukare, med flera, där Arla, Folksam 

 
109 Hedin m.fl. 2015, Lundgaard Andersen m.fl. 2016, Nachemson-Ekwall 2021, Nordiska ministerrådet 2014 
110 Hedin m.fl. 2015, Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Karlsson m.fl. 2015 
111 Observera att cirklarnas storlek inte nödvändigtvis motsvarar antalet organisationer i respektive cirkel. 
112 Berglöf & Despotovic 2020, sid 7 – återgiven med utgivarens tillåtelse 
113 https://skoopi.coop/om-skoopi/, 27 maj 2022  
114 Hedin m.fl. 2015, Hedin & Laurelii 2017, Nachemson-Ekwall 2021, Pestoff 2011 

https://skoopi.coop/om-skoopi/
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och Riksbyggen är några välkända exempel. I mitten av 2010-talet beräknades antalet ASF i 

Sverige uppgå till 350 stycken115 men det dagsaktuella antalet är oklart. 

ASF och annat socialt företagande har bland annat studerats inom forskningsfältet socialt 

entreprenörskap. Där utforskas praktiska insatser för att mobilisera och kombinera olika 

sorters resurser och aktörer i skapandet av nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar.116 

Bland annat konstateras att detta ofta sker genom ”hybrida” organisationsformer och 

affärsmodeller som utmanar och omformar gränserna mellan det ekonomiska och sociala, det 

kommersiella och ideella, samt det offentliga och privata. I en kartläggning av socialt 

entreprenörskap i Norden ses det som en paradox att sådana initiativ är förenliga både med 

den individlogik som präglar välfärdsområdets ökande kommersialisering och med den 

gemenskapslogik som präglar civilsamhällets och välfärdsstatens kollektiva 

ansvarstagande.117 Ett uttryck för denna paradox är att ASF sägs verka på en sorts 

”kvasimarknad” eftersom välfärdstjänster inte kan köpas och säljas på samma villkor som rent 

kommersiella varor och tjänster.118 Att den svenska staten och kommunerna är skyldiga att 

erbjuda sina invånare vissa välfärdstjänster betyder att de som använder tjänsterna inte själva 

står för inköp eller (full) betalning. Istället utbetalas offentlig ersättning till utförare av 

välfärdstjänster, inklusive arbetslivsinkluderande insatser.  

Erfarenheter från ASF i Sverige visar dock att den offentliga ersättningen för deras 

arbetslivsinkluderande insatser sällan täcker hela kostnaden för deltagarnas omfattande 

behov av stöd och anpassningar i arbetet.119 Ersättningen sägs också vara alltför tidsbegränsad 

för att kunna stötta deltagarna hela vägen fram till ett arbete – och än mindre för att fortsätta 

stötta dem i att utföra och behålla ett arbete när de väl fått ett sådant.120 Dessutom är 

ersättningen uppdelad i stuprör för olika sorters arbetslivsinkluderande åtgärder, vilket 

innebär att ASF:s kombinationer av exempelvis arbetsträning och utbildning för att kunna 

möta deltagarnas mångfacetterade behov ofta sker på egen bekostnad och i en juridisk 

gråzon.121 Flera ASF har på senare tid tvingats skära ned på sina verksamheter eftersom 

antalet anvisade deltagare minskat. Det bedöms framför allt bero på Arbetsförmedlingens 

omorganisering och nedskärningar, som minskat efterfrågan på externa utförare inom 

arbetsträning. Däremot efterfrågas utförare till Arbetsförmedlingens nya tjänst ”Rusta och 

matcha”, som våren 2022 ersatt deras tidigare tjänst ”Stöd och matchning”, som ska hjälpa 

arbetssökande att så fort som möjligt få jobb eller börja studera. Dessa tjänster ger dock inte 

utrymme för det omfattande stödbehov som ASF:s deltagare ofta har, enligt företrädare för 

 
115 Berglöf & Despotovic 2020, Hedin & Laurelii 2016 & 2017 
116 Gawell m.fl. 2009, Lundgaard Andersen m.fl. 2016, Nicholls 2006, Nordiska ministerrådet 2014 
117 Nordiska ministerrådet 2014 
118 Nachemson-Ekwall 2021 
119 Berglöf & Despotovic 2020, https://da.se/2021/04/unga-slas-ut-platsar-inte-pa-samhall/ 
120 Berglöf & Despotovic 2020, Funck Ritshoff 2021 
121 Funck Ritshoff 2021 

https://da.se/2021/04/unga-slas-ut-platsar-inte-pa-samhall/
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ASF.122 Även Arbetsförmedlingen bedömer att det finns personer som står alltför långt från 

arbetsmarknaden för att kunna hjälpas genom denna tjänst, vilket illustreras i Figur 3 nedan. 

 

 
 

Figur 3. Målgrupper för Arbetsförmedlingens tjänst ”Rusta och matcha”123 

 

3.3 Social innovation för ett inkluderande arbetsliv 

Civilsamhällets insatser för ökad inkludering i arbetslivet och det övriga samhällslivet har på 

senare år även börjat uppmärksammas inom forskningsfältet social innovation.124 Med social 

innovation menas nytänkande sätt att möta aktuella samhällsutmaningar och förbättra 

människors livsvillkor.125 Det kan ta sig form i nya verksamheter, metoder, tjänster, med mera, 

som kännetecknas dels av att deras främsta mål och medel är sociala.126 Att målen är sociala 

innebär att det huvudsakliga syftet med de nya lösningarna är att bidra till ökat välmående, 

inkludering och egenmakt, särskilt för människor som befinner sig i en socialt eller ekonomiskt 

utsatt livssituation. Att medlen är sociala innebär att de nya lösningarna utvecklas genom 

kollektiva processer, med nya sociala praktiker, relationer och strukturer. Det innovativa i 

social innovation handlar om att erbjuda mer rättvisa, hållbara eller effektiva angreppssätt 

och perspektiv i förhållande till samhällets övriga insatser inom det aktuella området.127 

Värdet av denna förnyelse avgörs i det specifika sammanhanget och behöver därmed inte vara 

nytt för hela världen. Mer specifikt kan det innovativa sägas bestå i128: 

• Varför det skapas, till exempel att det drivs av nya behov eller eftersträvar nya effekter 

• Vad som skapas, till exempel en ny verksamhet, metod eller tjänst 

• Var det skapas, till exempel att det är nytt för verksamhetsområdet eller deltagarna 

• Vem som skapar det, till exempel att olika intressenter involveras på nya sätt 

 
122 Se föregående referens 
123 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/rusta-och-matcha, 11 apr 2022 – 
återgiven med utgivarens tillåtelse 
124 Leca m.fl. 2019, Lindberg 2021, Lindberg m.fl. 2018, Nordiska ministerrådet 2014, Oeij m.fl. 2018 
125 Anheier m.fl. 2019, Howaldt m.fl. 2018, Lindberg 2021 
126 BEPA 2010, Moulaert m.fl. 2013, Mulgan & Pulford 2010 
127 BEPA 2010, Lindberg 2019 & 2021, Mulgan & Pulford 2010 
128 Lindberg 2019 & 2021 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/rusta-och-matcha
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Det vetenskapliga intresset för social innovation avspeglar det ökade behovet i samhället av 

nytänkande sätt att ta itu med svårhanterliga samhällsutmaningar, såsom arbetslöshet, 

ohälsa, segregation och klimatförändringar.129 Sådana samhällsutmaningar kan ses som 

”lömska problem” (eng. ”wicked problems”) som kännetecknas av att de har komplexa 

orsakssamband, sällan har enkla lösningar och angår många olika samhällsaktörer och 

samhällsaktörer.130 Eftersom samhällets befintliga insatser visat sig vara otillräckliga för att ta 

itu med dessa utmaningar efterfrågas nya och alternativa lösningar. Inom arbetslivsområdet 

efterfrågas till exempel nytänkande sätt att förbättra arbetsförhållandena på arbetsplatser 

och skapa arbetsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden.131 

Förbättrade arbetsförhållanden och arbetsmöjligheter ses i sin tur som ett sätt att komma till 

rätta med andra samhällsutmaningar, såsom ohälsa, segregation och fattigdom. Inom 

arbetslivsforskningen ses innovation som ”ett lovande nytt fokus”132 och det sägs att själva 

kärnan i detta forskningsfält handlar just om förändringar i arbetslivet och hur det påverkar 

hälsa, kvalifikationer, yrken, kultur, ekonomi, med mera.133 

 

3.3.1 Social innovation i Europeiska socialfonden 

Flera forskningsstudier har undersökt hur Europeiska socialfonden (ESF) stöttat social 

innovation på den svenska och europeiska arbetsmarknaden, framför allt genom finansiering 

till projekt på lokal, nationell och internationell nivå.134 Ända sedan fonden inrättades 1957 

har den möjliggjort insatser för att utveckla, testa och utvärdera nya metoder och 

verksamheter för arbetslivsinkludering. Själva begreppet social innovation började användas 

mer frekvent inom ESF vid millennieskiftet, vars förordning anger att social innovation ska 

främjas inom alla fondens tillämpningsområden, i syfte att testa och utvärdera innovativa 

lösningar samt använda dem i större skala.135 I Sveriges nationella socialfondsprogram har det 

hittills saknats öronmärkta medel till social innovation, men det planeras att bli ett särskilt 

programområde i programperioden 2021-2027.136 I praktiken har många av de svenska 

projekt som finansierats genom ESF ändå arbetat aktivt med social innovation, enligt en 

kartläggning av programperioderna 2007-2013 och 2014-2020.137 

Både svenska och internationella studier konstaterar att ESF främjat social innovation på både 

policynivå och projektnivå.138 På policynivå har det innovativa bland annat handlat om att 

olika socialpolitiska områden – exempelvis arbetsmarknadspolitik och integrationspolitik – har 

kopplats ihop på nya sätt. Det har även handlat om att nya organiseringssätt och 

 
129 Anheier m.fl. 2019, Howaldt m.fl. 2018, Lindberg 2021 
130 Churchman 1967 
131 Leca m.fl. 2019, Lindberg m.fl. 2018, Oeij m.fl. 2018 
132 Bakker m.fl. 2015, sid 35 
133 Hvid m.fl. 2011 
134 T.ex.Ahmed m.fl. 2017, Denvall & Wright Nielsen 2006, Lindberg m.fl. 2018, Sabato m.fl. 2017 
135 European Commission 2018, Europeiska unionen 2013 
136 https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/  
137 Lindberg m.fl. 2018 
138 Ahmed m.fl. 2017, European Commission 2018, Lindberg m.fl. 2018, Sabato m.fl. 2017 

https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/
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finansieringsformer utvecklats och testats, att nya målgrupper involverats och att nya sorters 

mål formulerats. På projektnivå har det innovativa bland annat handlat om nya sätt att 

identifiera och adressera behov bland personer som står långt från arbetsmarknaden. Det har 

även handlat om att stärka deras egenmakt, där fokus förflyttas från individuella brister till 

varje människas potential. Ett innovativt grepp har varit att aktivt involvera berörda 

människor i utformningen och förverkligandet av nya lösningar på deras egna behov, i kontrast 

till deras traditionellt tillskrivna roll som passiva mottagare av välfärdstjänster. 

I forskningen konstateras samtidigt det motsägelsefulla i att ESF:s policy och projekt å ena 

sidan eftersträvar ökad egenmakt för människor och å andra sidan behöver hålla sig inom 

rådande arbetsmarknadspolitiska ramar.139 En sådan ram är ESF:s utgångspunkt att 

lönearbete är det bästa sättet att främja social inkludering, i enlighet med den rådande 

arbetslinjen.140 Mer radikal omvandling, exempelvis i form av så kallad ”basinkomst” eller 

”medborgarlön”, har därmed haft svårt att få gehör inom ESF. Överhuvudtaget har det visat 

sig vara svårt för ESF-finansierade projekt att påverka grundläggande strukturer i 

organisationer och samhälle.141 Projektfinansieringens tidsbegränsning, öronmärkning, 

likviditetskrav och administrationsbörda har inneburit att kortsiktiga och individfokuserade 

insatser generellt varit enklare att genomföra än långsiktiga och strukturförändrande sådana. 

ESF-finansierade projekt sägs därmed främst kunna motverka symptomen på, snarare än 

grundorsakerna till, exkluderingen på arbetsmarknaden. Det finns även en risk för att mer 

traditionella politiska reformer, såsom förstärkningar av socialförsäkringssystemet och 

utjämnande transfereringar mellan olika sociala grupper, förhindras av att de ESF-finansierade 

insatserna dämpar och döljer arbetsmarknadens strukturella problem.142 

 

3.4 Civilsamhällets roll i social innovation 

Flera av de ESF-finansierade projekt där innovativa välfärdslösningar utvecklats och testats 

har letts av eller involverat organisationer i Sveriges civilsamhälle, såsom studieförbund, 

idrottsföreningar och fackföreningar.143 Det ligger linje i med civilsamhällets långa tradition av 

att skapa nya insatser för social inkludering, vilket med dagens språkbruk kan förstås i termer 

av social innovation.144 Redan på 1800-talet organiserades frivilligt socialt arbete för att hjälpa 

de sämre ställda145 vilket lade grunden för flera av de välfärdstjänster som under 1900-talet 

kom att bli en etablerad del av det svenska samhället, såsom folktandvård, 

 
139 Denvall & Wright Nielsen 2006, Lindberg m.fl. 2018 
140 Ahmed m.fl. 2017, Lindberg m.fl. 2018 
141 Ahmed m.fl. 2017, Albinsson 2013, Denvall & Wright Nielsen 2006, Lindberg m.fl. 2018, Stigendal 2016 
142 Ahmed m.fl. 2017, Lindberg m.fl. 2018, Sabato m.fl. 2017 
143 Se t.ex. Albinsson 2013, Hedin & Laurelii 2017, Johansson m.fl. 2010, Lindberg m.fl. 2018, Lindberg & 
Nahnfeldt 2017a, Meeuwisse 2008, Segnestam Larsson m.fl. 2016, Scaramuzzino m.fl. 2010, Stigendal 2016 
144 Anheier m.fl. 2019, Harrisson 2012, Lindberg 2021, Lindberg & Nahnfeldt 2017a, Smith 2021/1973 
145 Linde & Scaramuzzino 2017, Lundquist 1997, Lundström 1996, Qvarsell 1995, Uddhammar 1999 
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barnavårdscentraler och hemtjänst.146 Även i internationell forskning uppmärksammas 

civilsamhällets historiska betydelse för social innovation: 

”…one of the most central impacts of the voluntary sector is to provide society 

with a large variety of partially tested social innovations [...] Nearly every function 

currently performed by governments at various levels was once a new social idea 

and the experiment of some voluntary group, formal or informal…”147 

Även efter att stat och kommuner övertog huvudansvaret för många sociala insatser under 

den svenska välfärdsstatens expansion har civilsamhällets organisationer fortsatt att skapa 

och driva nya välfärdslösningar, såsom kvinnojourer, hjälptelefonlinjer och fritidsbanker.148  

I en internationell forskningsstudie härleds civilsamhällets innovationsförmåga till en ”social 

behovsorientering” (eng. ”social needs orientation”) i bemärkelsen att många av dess 

organisationer är inriktade på att upptäcka, artikulera och adressera ouppfyllda sociala behov, 

särskilt bland människor som befinner sig i en utsatt livssituation.149 De kan därmed sägas 

agera utifrån ”upplevda nödvändigheter” (eng. ”perceived necessities”) som gör det 

angeläget att försöka förändra rådande missförhållanden.150 Till detta bidrar den lokala 

förankring som många organisationer har, som sägs ge dem en god insikt i behov och 

missförhållanden.151 Inom just arbetslivsområdet sägs civilsamhällets innovativa bidrag bland 

annat bestå i att ”tillhandahålla andra värden och synsätt på människors resurser och 

mänskligt arbete” än vad som generellt präglar den svenska arbetsmarknadspolitiken.152 

Inom välfärdsområdet i stort härleds civilsamhällets innovationsförmåga till organisationernas 

kombinerade roller som ”röstbärare” där de är en röst för olika intressegrupper och 

samhällsintressen, respektive ”utförare” där de utför tjänster och aktiviteter inom bland annat 

välfärdsområdet.153 Innovationsförmågan härleds även till de mötesplatser, den gemenskap 

och det medborgerliga engagemang som många organisationer erbjuder.154 Inte minst har 

frivilligarbetares särskilda drivkrafter, erfarenheter och kompetenser visat sig vara en resurs i 

social innovation.155 En annan resurs är de övergripande förhållningssätt till medborgerligt 

engagemang som urskilts i socialt inriktade civilsamhällesorganisationer: 

• Självorganiserad självhjälp – där människor som själva har eller haft de adresserade 

problemen engagerar sig i sociala insatser.156 

 
146 Gawell 2016, Lindberg 2021, Linde & Scaramuzzino 2017, Lundquist 1997, Lundström 1996, Meeuwisse 
2008, Nyberg 1995, Sjögren 2021, Uddhammar 1999 
147 Smith 2021/1973, sid 85 
148 Amnå 1995, Enander m.fl. 2013, Linde & Scaramuzzino 2017, Lindberg & Nahnfeldt 2017a, Lundquist 1997, 
Lundström 1996, Meeuwisse 2008, Qvarsell 1995, Uddhammar 1999 
149 Krlev m.fl. 2019, sid 263 
150 Gawell 2013a, sid 1087 
151 Anheier m.fl. 2019, Lindberg 2021, Lindberg & Nahnfeldt 2017a & 2017b 
152 Hedin & Laurelii 2017, sid 26 
153 Anheier m.fl. 2019, Lindberg 2021, Lindberg & Nahnfeldt 2017a 
154 von Essen & Ydremark 2020, Wijkström m.fl. 2021 
155 de Wit m.fl. 2019, Evers & Brandsen 2016 
156 Levander & Glad 2017, Meeuwisse 2008, Meeuwisse & Sunesson 1998 
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• Hjälp till självhjälp – där människor engagerar sig i sociala insatser som adresserar 

andra människors problem, med målet att de på sikt ska kunna klara sig själva.157  

• Hjälp från sidan – där människor som själva har problemet och de som upplever att 

det är nödvändigt att agera av andra anledningar samarbetar i sociala insatser.158 

 

3.4.1 Civilsamhällets relation till andra samhällssektorer 

En fråga som ställts i tidigare forskning är om civilsamhällets organisationer kan sägas bidra 

med så kallat ”särart och mervärde” till innovationsområdet159 – det vill säga positiva 

egenskaper och effekter som just dessa organisationer besitter och tillför, till skillnad från 

aktörer i näringslivet och offentliga sektorn.160 Även om frågan inte kunnat besvaras fullt ut 

på grund av brist på systematiska jämförelser mellan olika samhällssektorer sägs civil-

samhällesorganisationer vara friare att ta sig an samhällsutmaningar på nya sätt, jämfört med 

offentliga aktörer på grund av deras byråkratiska regelverk eller privata företag på grund av 

deras ekonomiska vinstintressen.161 I en internationell forskningsstudie hävdas till och med 

att civilsamhällets organisationer är “best placed to produce social innovation, outperforming 

business firms and state agencies in this regard”.162 Liknande tongångar hörs i en statlig 

utredning om idéburen välfärd i Sverige: 

”De idéburna organisationerna har varit föregångare för sådant som i dag tillhör 

välfärdens kärna, samtidigt som man har fortsatt att identifiera, artikulera och 

möta behov som varken offentliga eller kommersiella aktörer förmår fånga upp. 

Det gör de idéburna aktörerna till viktiga innovatörer i välfärden.”163 

Både svensk och internationell forskning visar emellertid att innovationsförmågan kan variera 

mellan olika organisationer i civilsamhället.164 En intern faktor är förekomsten av stöd och 

utrymme för att utveckla något nytt vid sidan av organisationens befintliga verksamhet. En 

extern faktor är villkoren för projektmedel och andra sorters bidrag och ersättningar för att 

utveckla och testa nya lösningar i civilsamhället.165 Dessa medel är ofta öronmärkta för vissa 

ändamål, begränsade i tid och förenade med krav på omfattande administration, likviditet och 

medfinansiering. En annan extern faktor är den övergripande relationen mellan olika 

samhällssektorer, vilket har kallats för ett slags ”samhällskontrakt”.166 I Sverige har detta 

”oskrivna kontrakt” traditionellt inneburit att staten tillskrivits huvudansvaret för att 
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161 Lindberg 2021, Smith 2021/1973 
162 Anheier m.fl. 2019, sid 2 
163 SOU 2019:56, sid 13 
164 Amnå 1995, Anheier m.fl. 2019, Lindberg 2021, Lindberg & Nahnfeldt 2017a 
165 Edvik & Björk 2016, Lindberg 2021, Lindberg m.fl. 2018, Segnestam Larsson 2019, Öhlund 2016 
166 Wijkström 2012, Wijkström m.fl. 2021 
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garantera och leverera välfärdstjänster, inklusive arbetsmarknadspolitiska insatser, medan 

civilsamhällets organisationer tillskrivits endast en kompletterande roll inom detta område.167 

Samtidigt framhålls det i flera forskningsstudier att relationen mellan stat och civilsamhälle är 

under ständig omförhandling.168 Inte minst då det visat sig att staten inte på egen hand kunnat 

säkerställa en allmän välfärd, vilket i internationell forskning har kallats för ”government 

failure”.169 Det svenska civilsamhällets relation till den offentliga sektorns välfärdsinsatser kan 

därför ta sig olika former, exempelvis som: 

• Föregångare – där civilsamhället utgör ett avantgarde som banar ny väg genom att 

upptäcka eftersatta behov inom välfärdsområdet och utveckla nytänkande insatser för 

att möta dessa behov, vilket kan väcka ”det offentliga samvetet” så pass att insatserna 

senare införlivas i den offentliga sektorn av ideologiska eller praktiska skäl.170 

• Alternativ – där civilsamhället konkurrerar med den offentliga sektorn genom att 

erbjuda välfärdsinsatser inom samma områden men med en särskiljande karaktär, där 

en ”god mångfald” av olika sorters insatser och ”gynnsam konkurrens” mellan olika 

huvudmän anses bättre kunna möta mångfalden av behov i samhället.171 

• Komplement – där civilsamhället fungerar som en ”parallell resurs” genom att utföra 

välfärdsinsatser av samma slag som offentliga sådana när de sistnämnda inte räcker 

till, eller som en ”extra välfärdsförstärkare” med andra sorters insatser än vad den 

offentliga sektorn kan erbjuda av resursmässiga eller principiella skäl.172 

• Ersättning – där civilsamhället tar över utförandet av vissa välfärdsinsatser från den 

offentliga sektorn utifrån idén om ”den goda egna dominansen”, vilket exempelvis kan 

ske genom offentlig upphandling av externa tjänster från aktörer inom civilsamhället 

eller näringslivet.173 

• Traditionsbevarare – där civilsamhället håller fast vid traditionella perspektiv och 

angreppssätt inom bland annat välfärdsområdet, vilket beskrivits som en ”motbild till 

den mycket vanliga uppfattningen om till exempel våra folkrörelser som revolterande, 

nydanande och vägröjande organisationer”.174 

De olika relationerna ovan påverkas av att utförandet av välfärdstjänster, inklusive arbets-

marknadspolitiska insatser, allt mer delegerats från offentliga till privata aktörer.175 Även om 

det hittills främst är näringslivet som anlitas som utförare inom välfärdsområdet så efterfrågas 

en ökning av civilsamhällets andel bland utförarna, från både statligt håll och civilsamhälles-

företrädare.176 Denna efterfrågan bygger på en förväntan om att civilsamhällets organisa-

 
167 Esping-Andersen 1990, Lundström 1996, Stryjan & Wijkström 2001, Wijkström 2012 
168 Meeuwisse & Sunesson 1998, Nachemson-Ekwall 2021, Wijkström 2012, Wijkström m.fl. 2021 
169 Steinberg 2006, Weisbrod 1975 
170 Blennberger 1993, sid 44 
171 Blennberger 1993, sid 45 
172 Blennberger 1993, sid 44 
173 Blennberger 1993, sid 45 
174 Amnå 1995, sid 150 
175 Segnestam Larsson 2019, Stryjan & Wijkström 2001, Wijkström 2012 
176 Nachemson-Ekwall 2021, Nysta 2021b, SOU 2019:56 
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tioner ska kunna bidra med särart och mervärde genom sina kombinerade roller som 

röstbärare, utförare och innovatör.177 På så sätt förväntas de fungera som en motvikt till det 

som i internationell forskning kallats för ”market failure” – det vill säga den privata 

marknadens tillkortakommanden när det gäller att säkerställa trovärdighet och transparens i 

utförandet av välfärdstjänster.178 Samtidigt har civilsamhällets organisationer svårt att 

konkurrera på samma villkor som näringslivet i offentliga upphandlingar av välfärdstjänster, 

enligt flera svenska studier, eftersom priskonkurrens och storskalighet ofta premieras framför 

civilsamhällets särart och mervärde.179 I början av 2022 infördes dock förenklade regler för 

offentliga upphandlingar i Sverige180 och i propositionen ”Idéburen välfärd” som lades fram 

senare samma vår finns förslag på att upphandlingar och valfrihetssystem för vissa 

välfärdstjänster ska kunna reserveras för idéburna organisationer.181 

 

3.4.2 Utmaningar i civilsamhällets innovationsprocesser 

De svårigheter som civilsamhällesorganisationer kan ha när det gäller att kompensera för 

statens och marknadens tillkortakommanden har i sin tur kallats för ”voluntary failure” i 

internationell forskning.182 Det är framför allt resursbrist, resursfördelning, maktrelationer 

och amatörism som bedöms ligga bakom att civilsamhället inte alltid räcker till. I forskning om 

social innovation har det exempelvis uppmärksammats att många organisationer har svårt att 

genomföra alla de delar i innovationsprocessen som bedöms behövas för att kunna uppnå 

hållbar samhällsförändring183 – vilka illustreras i Figur 4 nedan. 

 

 
177 Meeuwisse & Sunesson 1998, Nachemson-Ekwall 2021, Segnestam Larsson 2019, Wijkström 2012 
178 Steinberg 2006, Weisbrod 1975 
179 Gawell 2016, Nachemson-Ekwall 2021, Nysta 2021a & 2021b, Segnestam Larsson 2019, Trägårdh 2021 
180 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/nya-upphandlingsregler/, 27 maj 2022 
181 Prop. 2021/22:135 
182 Salamon 1987, Steinberg 2006 
183 Lindberg 2021, Lindberg m.fl. 2018 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/nya-upphandlingsregler/
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Figur 4. Delar och nivåer i social innovation184 

 

Bland innovationsprocessens olika delar finns särskilt svårigheter med att säkerställa 

långsiktig drift och finansiering av civilsamhällets nya välfärdslösningar, enligt tidigare 

studier.185 Det bedöms bland annat bero på att de projektmedel som ofta används för att 

utveckla och testa nya lösningar i civilsamhället är alltför tidsbegränsade för att kunna täcka 

även implementering och spridning. Det tenderar att framkalla så kallade ”reprisprojekt” där 

samma sorts projektidéer återkommer utan någon långsiktig progress.186 Men det finns även 

exempel på ”pärlbandsprojekt” där tidigare projektresultat systematiskt tillvaratas och 

vidareutvecklas i flera efterföljande projekt. En annan utmaning är att många civilsamhälles-

organisationer saknar etablerade kanaler, rutiner och resurser för att sprida och konsolidera 

nya lösningar inom och utom den egna verksamheten.187 Tidigare i historien, under den 

svenska välfärdsstatens expansion, kunde civilsamhällets välfärdslösningar ofta införlivas den 

offentliga sektorn.188 Idag, när välfärdsstaten är i ett annat läge, är lösningarnas fortlevnad 

vanligen beroende av att de kan drivas vidare inom ramen för civilsamhällets befintliga 

verksamheter eller genom avknoppning till fristående verksamheter.189 

Mot bakgrund av de olika samhällssektorernas tillkortakommanden inom välfärdsområdet ses 

sektorsöverskridande samverkan som en förutsättning för social innovation, enligt svenska 

 
184 Egen illustration, baserad på Lindberg 2021, Mulgan & Pulford 2010, Westley m.fl. 2017 
185 Lindberg 2021, Nachemson-Ekwall 2021 
186 Lindberg m.fl. 2018, Sävenstrand m.fl. 2012 
187 Lindberg 2021 
188 Amnå 1995, Gawell 2016, Linde & Scaramuzzino 2017, Lundquist 1997, Lundström 1996, Meeuwisse 2008, 
Nyberg 1995, Qvarsell 1995, Uddhammar 1999 
189 Lindberg 2021, Nachemson-Ekwall 2021 
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och internationella studier.190 Sådan samverkan sägs kunna möjliggöra en mer 

mångfacetterad förståelse av den samhällsutmaning som adresseras, genom att samhälls-

aktörernas olika roller och resurser kombineras. Samverkan kan även underlätta utvecklingen 

av nya lösningar som överbygger samhällets stuprör och säkerställandet av lösningarnas 

långsiktiga fortlevnad. I Sverige finns en lång historisk tradition av samarbete mellan 

civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv inom välfärdsområdet.191 På senare i tid har även 

nya samverkansformer börjat vinna mark, såsom ”idéburet offentligt partnerskap” (IOP) som 

är en slags mellanform av upphandling och bidrag för att gemensamt ta itu med samhälls-

utmaningar i samarbete mellan civilsamhället och offentliga sektorn.192  

Samtidigt visar flera svenska forskningsstudier att samverkan kan försvåras av motsättningar 

mellan samhällsaktörernas skilda uppdrag, intressen och resurser.193 För civilsamhällets del 

kan samverkan även medföra en risk för ”mission drift” där organisationerna fjärmas från sina 

ursprungliga syften och värderingar.194 Samverkan kan även begränsa civilsamhällets 

möjligheter att bidra med särart och mervärde till innovationsområdet, som förutsätter ett 

visst avstånd och självständighet gentemot andra samhällssektorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 Domanski & Kaletka 2018, Edvik & Björk 2016, Gawell m.fl. 2020, Leca m.fl. 2019, Lindberg 2021 
191 Lundquist 1997, Lundström 1996 
192 Nachemson-Ekwall 2021, Nysta 2021a & 2021b, Sjögren 2021, SOU 2019:56 
193 Edvik & Björk 2016, Gawell m.fl. 2020, Lindberg 2021 
194 Lindberg 2021 
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4. Kartläggning av civilsamhällets arbetslivsinkluderande insatser  

I detta avsnitt presenteras resultaten från den kartläggning som genomförts av det svenska 

civilsamhällets arbetslivsinkluderande insatser. I kartläggningen har totalt 75 exempel 

identifierats, vars syften, deltagare, åtgärder, organisationer och samarbeten beskrivs i detta 

avsnitt. Dessutom finns fallbeskrivningar av nio närstuderade exempel i ett appendix i slutet 

av rapporten. 

 

4.1 Syften och behov 

”Bräcke arbetsintegrering Göteborg finns till för dig som hamnat utanför 

arbetsmarknaden. Hos oss kan du växa genom meningsfullt arbete. Vi erbjuder 

anställning, praktikplats eller arbetsträning med anpassningar, individuellt stöd 

och kontinuerlig handledning och en möjlighet att arbeta utifrån dina 

förutsättningar.”195 

Citatet ovan är hämtat från webbplatsen för det kartlagda exemplet ”Bräcke arbetsintegrering 

Göteborg” som drivs i form av en intern verksamhet inom stiftelsen Bräcke diakoni (se fall-

beskrivning i appendix). Citatet ger uttryck för det som kännetecknar de kartlagda exemplen 

överlag – det vill säga att de strävar efter att möjliggöra meningsfullt arbete och sysselsättning 

för personer som står långt från arbetsmarknaden, genom en bredd av åtgärder med stöd och 

anpassning utifrån individuella förutsättningar och behov. Nedan beskrivs de syften och behov 

som motiverar de arbetslivsinkluderande insatser som görs i Sveriges civilsamhälle, enligt det 

empiriska materialet. 

 

4.1.1 Syften 

Inom ramen för det gemensamma syftet att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer 

som står långt från arbetsmarknaden, varierar de kartlagda exemplens mer specifika syften. 

Det kan bland annat handla om att: 

• Förebygga kriminalitet bland ungdomar i utsatta områden, som i exemplet ”Trygg 

Rätt” som drivs i form av en ideell förening. 

• Öka den ekonomiska självständigheten bland utrikesfödda kvinnor, som i ”Yalla 

Trappan” som drivs i form av en ideell förening. 

• Ge personer med omfattande funktionsnedsättning möjlighet till meningsfull 

sysselsättning på ”riktiga arbetsplatser” utanför daglig verksamhet, som i ”Vi vill bidra” 

som är en intern verksamhet inom ideella föreningen Jämlikhet Assistans Gemenskap. 

• Utforma arbetsplatser som fungerar för alla oavsett funktionsvariation, hälsostatus, 

ursprung eller annat, utan utpekande och stigmatiserande särlösningar, som i 

”Universell utformning av arbetsplatser” som drivs i form av en ideell förening. 

 
195 https://www.brackediakoni.se/arbetsintegrering-goteborg, 14 sep 2021 

https://www.brackediakoni.se/arbetsintegrering-goteborg
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• Förebygga social utslagning bland personer som lever i utsatthet på grund av missbruk, 

hemlöshet, kriminalitet eller annat, som i ”Blixtjobb” som är en intern verksamhet 

inom den ideella föreningen Skyddsvärnet. 

• Underlätta för personer med missbruk att fortsätta vara drogfria efter behandling, som 

i ”Vårdkedja för beroende” som är en intern verksamhet inom den ideella föreningen 

IOGT-NTO. 

Flera av de kartlagda exemplen säger sig vilja vara ett komplement eller alternativ till 

offentliga arbetsmarknadsinsatser. Ett sådant exempel är ”Funkisförmedlingen” – som är en 

intern verksamhet inom den ideella föreningen Funkibator – som beskriver sig som ”ett 

komplement till den statliga arbetsförmedlingen” och som ”en neutral part mellan den 

arbetssökande, arbetsgivaren och myndigheterna”.196 ”IM Startup Hub” – som är ett projekt 

som drivits av den ideella föreningen Individuell Människohjälp (IM) med finansiering från 

Leader Linné och Sävsjö kommun – beskriver sig i sin tur som ”civilsamhällets arbetsmarknads-

enhet”.197 I ”Språk och arbete genom aktivitet och hälsa” – som är ett projekt som drivits av 

stiftelsen Sunderby folkhögskola med finansiering från Europeiska socialfonden – var det 

Arbetsförmedlingen som efterfrågade alternativa insatser från folkhögskolan (se fall-

beskrivning i appendix). Det beskrevs på följande sätt av en företrädare för folkhögskolan vid 

ett dialogseminarium: 

”Arbetsförmedlingen ställde frågan till oss om vi kunde göra någonting med en 

grupp som de hade […] nått vägs ände med […] Det handlar om utrikesfödda 

kvinnor med liten arbetslivserfarenhet, som är väldigt språksvaga och som varit i 

Sverige i fem-sex år eller längre och fortfarande är utanför arbetsmarknaden och 

egentligen utanför samhället också.”198 

Vissa exempel syftar till att erbjuda alternativa vägar till arbete och försörjning för personer 

som har lågt förtroende för myndigheter, såsom Arbetsförmedlingen. I ”Street Business” – 

som drivs i form av en ekonomisk förening som ägs gemensamt av dem som arbetar där – ges 

personer som lever i utsatthet på grund av hemlöshet, missbruk eller annat, och som ofta är 

trötta på att leva i händerna på myndigheter, möjlighet att försörja sig genom egen-

anställning199 och annat gig-arbete. En företrädare för studieförbundet Bilda, som bland annat 

driver de kartlagda exemplen ”Bilda Gårdshuset” och ”Mötesplats Vox”, beskrev syftet med 

deras arbetslivsinkluderande insatser på ett liknande sätt vid ett dialogseminarium: 

 
196 http://www.funkisformedlingen.se/, 30 sep 2021 
197 https://savsjo.se/nyhetsarkiv/arkiverade-nyheter/arbete-och-naringsliv/2019-04-26-tillsammans-gor-vi-
skillnad.html, 2 okt 2021 
198 Dialogseminarium, 18 maj 2020 
199 Med egenanställning menas att en person utför uppdrag genom ett egenanställningsföretag som sköter 
fakturering, löneutbetalning och skattebetalning, se https://www.verksamt.se/fundera/egenanstallning  

http://www.funkisformedlingen.se/
https://savsjo.se/nyhetsarkiv/arkiverade-nyheter/arbete-och-naringsliv/2019-04-26-tillsammans-gor-vi-skillnad.html
https://savsjo.se/nyhetsarkiv/arkiverade-nyheter/arbete-och-naringsliv/2019-04-26-tillsammans-gor-vi-skillnad.html
https://www.verksamt.se/fundera/egenanstallning
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”Det som har varit avgörande i Bildas fall många gånger är att vi når grupper som 

andra inte når. Då pratar vi ju om sådana som inte alls har förtroende för staten 

och så vidare.”200 

Att bidra med innovativa och nytänkande alternativ till samhällets övriga arbetsmarknads-

insatser är en uttalad ambition i flera av de kartlagda exemplen. Det är bland annat fallet i 

”Basta” – som drivs i form av en ideell förening med dotterbolag – som beskriver sig som 

”föregångare när det gäller att hitta innovativa vägar till arbetsmarknaden för dem som står 

långt ifrån den” (se fallbeskrivning i appendix).201 De menar sig ha utvecklat ”en av Sveriges 

mest unika missbruksrehabiliteringar” där det unika sägs bestå i att en stor del av 

rehabiliteringen sker på Bastas arbetsplatser genom ”riktigt företagande” och att deltagarna 

sedan har möjlighet att stanna kvar och vara med och driva deras sociala företag. 

”Funkisförmedlingen” beskriver sig i sin tur som ”en relativt unik verksamhet för Sverige” där 

det unika bland annat sägs bestå i att personer med funktionsnedsättning erbjuds en bredd 

av stöd och aktiviteter, att majoriteten av personalen själva har funktionsnedsättning, samt 

att de inte har något kontrolluppdrag eller myndighetsregelverk.202 Behovet av nya lösningar 

motiveras på följande sätt i projektbeskrivningen för exemplet ”Krysspejling” – som är ett ESF-

finansierat projekt som drivs av samma förening som ”Funkisförmedlingen”: 

”Krysspejling är ett projekt som adresserar behovet av nya lösningar för de stora 

och växande grupper i samhället […] som riskerar hamna i permanent utanförskap 

trots stora insatser från samhällets sida. Det behövs ett nytt sätt att arbeta och 

tänka, ett nytt sätt att se föreningslivet som resurs och utgångspunkt för hälsa, 

välmående och en väg tillbaka till arbetslivet.”203 

 

4.1.2 Behovsidentifiering 

Behoven av arbetslivsinkluderande insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden 

har identifierats på olika sätt i de kartlagda exemplen. I flera fall har behoven identifierats 

genom den närhet som många civilsamhällesorganisationer har till personer som befinner sig 

i en socialt och ekonomiskt utsatt livssituation. I ”S:t Mary” – som drivs i form av interna 

verksamheter inom Svenska kyrkans församlingar – har behoven identifierats bland personer 

som till vardags kommer i kontakt med kyrkans sociala/diakonala arbete (se fallbeskrivning i 

appendix). I ”Boost by FC Rosengård” – som drivs i form av en ideell förening som avknoppats 

från idrottsföreningen FC Rosengård – har behoven identifierats bland idrottsföreningens 

egna medlemmar. Det beskrevs på följande sätt av en av deras företrädare vid ett 

dialogseminarium: 

 
200 Dialogseminarium, 31 aug 2020 
201 https://basta.se/, 7 nov 2021 
202 http://www.funkisformedlingen.se/Funkisformedlingen.html, 7 nov 2021 
203 https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2019/00136, 28 dec 2021 

https://basta.se/
http://www.funkisformedlingen.se/Funkisformedlingen.html
https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2019/00136
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”FC Rosengård började redan på 80- och 90-talet se behov hos klubbens [vuxna] 

medlemmar som hade svårt att komma in på arbetsmarknaden. [Vi såg då] 

möjligheten att hitta kopplingar i våra sponsornätverk för att få in dem i praktik 

och anställning. Sedan har det utvecklats genom åren och runt 2010 var 

ungdomsarbetslösheten jättehög […] [Då tänkte vi att] närheten vi som ideell 

förening har till målgruppen [gör att det] kan passa bra även för unga.”204 

I några av de kartlagda exemplen har behovsidentifieringen underlättats av att 

verksamheterna drivs av personer som själva har eller haft liknande behov. I ”Steg för Steg” – 

som är en intern verksamhet inom den ideella föreningen Intresseföreningen för schizofreni 

och liknande psykoser i Centrala Stockholm (IFS/CS) – har exempelvis de flesta anställda egen 

erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning/psykosproblematik eller är anhöriga till sådana 

personer. Även i ”Funkisförmedlingen” har merparten av de anställa själva någon funktions-

nedsättning, vilket beskrivs på följande sätt på deras webbplats: 

”Merparten av oss som arbetar i verksamheten har själva funktionsnedsättningar. 

Det gör att vi har stor förståelse och ett stort engagemang för att stödja och hjälpa 

till.”205 

I andra exempel har behovsidentifieringen skett i de lokalområden där verksamheterna 

bedrivs. Det är bland annat fallet i ”Mötesplats Vox” – som drivs i samarbete mellan studie-

förbundet Bilda, RF-SISU och Örebro kommun – där behoven identifierats bland boende och 

verksamma i de stadsdelar där verksamheten bedrivs. I ”Mentormammor” – som drivs av 

Svenska kyrkan i samarbete med de ideella föreningarna Yalla Trappan och Tidigt Föräldrastöd 

– har behoven identifierats bland utrikesfödda kvinnor i förortsområden (se fallbeskrivning i 

appendix). Det beskrivs på följande sätt av en intervjuad företrädare: 

”Det är både det här att [de utrikesfödda] kvinnorna ofta blir kvar i hemmet i så 

stor utsträckning och däri blir det en bristande jämställdhet. Samtidigt så har de 

sin status i hemmet som kvinna – det har inte mannen. Men de kan inte fastna i 

det, utan för att bli del av det svenska samhället behöver de ju komma utanför 

det. Och det är det vi försöker bidra till.”206 

I flera av de kartlagda exemplen har behovsidentifieringen även skett indirekt via offentliga 

aktörers analyser och bedömningar av läget på den svenska arbetsmarknaden. Till exempel 

sammanställer Arbetsförmedlingen regelbundet statistik, analyser och prognoser som ligger 

till grund för deras ersättningar och bidrag till arbetslivsinkluderande insatser, som flera av de 

kartlagda exemplen tar del av. Ett annat exempel är Europeiska socialfonden vars nationella 

program och regionala handlingsplaner omfattar beskrivningar och analyser som ligger till 

grund för deras utlysningar av projektmedel, som flera av de exemplen också tar del av. 

 
204 Dialogseminarium, 21 okt 2020 
205 http://www.funkisformedlingen.se/hem.html, 30 sep 2021 
206 Intervju Mentormammor, 22 feb 2021 

http://www.funkisformedlingen.se/hem.html
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4.2 Deltagare 

”För att få fäste på arbetsmarknaden krävs numera förutom formell kompetens 

också att du ska vara socialt kompetent, stresstålig, flexibel, duktig på att 

samarbeta och ha förmåga att arbeta självständigt. Kanske är den 

långtidsarbetslöshet på 150 000 personer vi såg i slutet av 2019 ett tecken på att 

vi skapat en arbetsmarknad som en grupp individer inte klarar av att kvalificera sig 

till?”207 

Citatet ovan, som är hämtat från en debattartikel skriven av en företrädare för intresse-

organisationen Skoopi, ger uttryck för att de krav och villkor som råder på den svenska 

arbetsmarknaden gör att deltagarna i de kartlagda exemplen har svårt att få, utföra och 

behålla ett lönearbete. I Figur 5 nedan ges en överblick av de vanligaste faktorerna som 

missgynnar deltagarna i förhållande till dagens arbetsmarknad. 

 

 

Figur 5. Missgynnande faktorer för deltagarna i de kartlagda exemplen208 

 

Benämningen av faktorerna i Figur 5 ovan baseras på de som är vanligast förekommande i det 

empiriska materialet. I vissa fall beskrivs deltagarna däremot i mer generella ordalag, såsom 

personer som ”står utanför arbetsmarknaden” i exemplet ”S:t Mary” eller personer med 

”nedsatt arbetsförmåga” i ”Röda Korsets second hand” – som drivs av den ideella föreningen 

Svenska Röda Korset (se fallbeskrivning i appendix). I andra fall beskrivs deltagarna istället på 

ett mer specificerat sätt, där ”utrikesfödda” exempelvis kan omfatta allt från ”ensam-

kommande flyktingungdomar” som i ”Drevet” – som är ett Arvsfonds-finansierat projekt som 

drivits av studieförbundet ABF – till ”utlandsfödda kvinnor med låg utbildning och/eller liten 

arbetslivserfarenhet” som i ”På väg” – som är ett ESF-finansierat projekt som drivits av studie-

förbundet Vuxenskolan. På motsvarande sätt kan ”funktionsnedsättning” omfatta allt från 

 
207 Debattartikel i Dagens Nyheter, 13 okt 2021, https://www.dn.se/debatt/mer-an-skolan-kan-forklara-ungas-
hoga-dodlighet/  
208 Figuren visar antalet exempel som involverar deltagare med de angivna faktorerna, där flera faktorer kan 
omfattas i enskilda exempel. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Utrikesfödda

Unga

Funktionsnedsättning

Psykisk ohälsa

Missbruk

Långtidsarbetslöshet

Långtidssjukskrivning

Kriminalitet

Hemlöshet
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https://www.dn.se/debatt/mer-an-skolan-kan-forklara-ungas-hoga-dodlighet/
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”psykisk funktionsnedsättning/psykosproblematik” som i ”Steg för Steg” till ”rörelse-

nedsättning, synnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser” som i föreningen Funkibator – 

som driver de kartlagda exemplen ”Funkisförmedlingen” och ”Krysspejling”. Detta innebär 

även att faktorerna i Figur 5 ovan kan överlappa varandra i praktiken. Till exempel överlappar 

”utrikesfödda” och ”unga” varandra i ”Right To Play” – som är en ideell förening som skapar 

möjligheter för ”nyanlända ungdomar” att komma in på arbetsmarknaden. På motsvarande 

sätt överlappar ”psykisk ohälsa” och ”långtidssjukskrivning” i ”Remakebolaget” – som är en 

ekonomisk förening som erbjuder arbetsträning för personer med ”stressrelaterade 

diagnoser”. 

 

4.2.1 Offentligt prioriterade deltagande 

Flera av de kartlagda exemplen behöver beakta vilka deltagare som prioriteras av offentliga 

aktörer inom arbetsmarknadsområdet. De exempel som erbjuder arbetsträning, praktik eller 

anställning med ersättning eller bidrag från Arbetsförmedlingen behöver exempelvis följa 

angivelsen att dessa insatser framför allt ska riktas till personer som är unga, nyanlända, 

funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa. Det är bland annat fallet i ”Sömnadskollektivet” – 

som drivs i form av en ekonomisk förening – där personer med utländsk bakgrund som har 

svaga kunskaper i svenska språket erbjuds så kallade ”arbetsintegrerande övningsplatser” 

med ersättning från Arbetsförmedlingen. 

De exempel som erhåller projektmedel från Europeiska socialfonden behöver i sin tur följa 

angivelsen att medlen framför allt ska användas för att stötta personer som är nyanlända, 

funktionsnedsatta, unga, långtidsarbetslösa eller sjukskrivna. Ett exempel är ”Hassela 

Solidaritet” som är en ideell förening som drivit flera ESF-finansierade projekt för att 

möjliggöra självförsörjning för unga personer som står utanför arbetsmarknaden. De exempel 

som erhåller projektmedel från Allmänna arvsfonden behöver på motsvarande sätt följa 

angivelsen att medlen ska användas till insatser för barn, unga, äldre eller personer med 

funktionsnedsättning. Ett exempel är ”Drevet” – som är ett Arvsfonds-finansierat projekt som 

drivits av studieförbundet ABF – där ensamkommande flyktingungdomar stöttats på vägen till 

sysselsättning och försörjning. 

Vidare behöver de exempel som tar emot öronmärkta statsbidrag till studieförbund, 

folkhögskolor och idrottsföreningar följa anvisningarna om att dessa medel framför allt ska 

användas för att stötta nyanlända personer, utrikesfödda kvinnor samt personer med 

funktionsnedsättning. Det är bland annat fallet i ”Simidrott för alla” – som är ett projekt som 

drivits av den ideella föreningen Svenska Simförbundet – där öronmärkta statsbidrag till 

idrottsföreningar har använts för att utbilda utrikesfödda personer till siminstruktörer, som 

sedan erbjudits arbetsmöjligheter i lokala simföreningar. I ”Kvinna i Botkyrka” – som drivs i 

samarbete mellan den ideella föreningen Hela Människan, studieförbundet Bilda, Botkyrka 

Folkhögskola, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen – har Bildas medverkan i sin tur 

delfinansierats av öronmärkta statsbidrag till studieförbund. De deltagare som dessa 
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statsbidrag riktas till är dock inte nödvändigtvis nya för civilsamhällets del, vilket en 

företrädare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation beskrev på följande sätt vid ett 

dialogseminarium: 

”På 60/70-talet var det ett tiotal folkhögskolor som på eget initiativ skapade 

yrkesförberedande kurser för människor med funktionsnedsättning, utan att det 

var kopplat till något statsbidrag – det systemet fanns ju inte då […] Så många av 

de här målgrupperna har ju varit folkhögskolans målgrupper väldigt länge.”209 

 

4.2.2 Vägar till deltagande 

Vägen till deltagandet i civilsamhällets arbetslivsinkluderande insatser ser olika ut i de 

kartlagda exemplen. I vissa fall kan personer som står långt från arbetsmarknaden på egen 

hand anmäla sitt intresse för att delta. Det är till exempel fallet i ”Blixtjobb” där personer som 

lever i utsatthet på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller annat direkt kan kontakta 

verksamhetens företrädare för att göra en intresseanmälan och boka ett inskrivningssamtal. I 

andra fall kan presumtiva deltagare anmäla sitt intresse via en offentlig aktör. Det är bland 

annat fallet i ”Basta” där personer som länge varit borta ifrån arbetsmarknaden på grund av 

missbruk eller kriminalitet kan ansöka om deltagande genom kommunernas socialtjänst eller 

Kriminalvården. I flera av de kartlagda exemplen anvisas deltagarna till civilsamhällets 

arbetslivsinkluderande insatser av Arbetsförmedlingen. Det är exempelvis fallet i ”Starka 

Kvinnor Syateljé” – som är en intern verksamhet inom den ideella föreningen Starka Kvinnor 

– där Arbetsförmedlingen anvisar utlandsfödda kvinnor till arbetsträning i verksamheten.  

I andra exempel rekryteras deltagarna via civilsamhällets befintliga verksamheter. I 

”Framsteget” – som är en intern verksamhet inom idrottsföreningen Sandvikens IF – tillvaratas 

exempelvis deras ordinarie idrottsverksamhet för att rekrytera personer till avlönade 

ledaruppdrag (se fallbeskrivning i appendix). Det beskrivs på följande sätt av en intervjuad 

företrädare: 

“Många av ledarna i Framsteget har vi själva identifierat. De har tidigare varit 

deltagare i våra olika verksamheter och är nu ledare […] Det är så häftigt att vi idag 

har ledare som deltog i samma aktiviteter när de själva var barn och som nu är 

över 20 år och leder aktiviteterna. En grundläggande idé i Framsteget är att 

identifiera de här personerna så att de kan leda barn, ungdomar och även vuxna i 

våra verksamheter.”210 

 

4.2.3 Individanpassning 

Deltagarna i de kartlagda exemplen står olika långt från arbetsmarknaden, vilket gör att deras 

förutsättningar och behov varierar. I vissa exempel kan deltagarna direkt matchas till arbete 

 
209 Dialogseminarium, 31 aug 2020 
210 Intervju Framsteget, 5 mar 2020 
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och sysselsättning hos arbetsgivare. Det är till exempel fallet i ”Karriärakademin” där 

arbetslösa personer matchas till ”riktiga jobb” hos idrottsföreningen Malmö FF:s 

samarbetsföretag. I andra exempel kräver deltagarna mer stöd och tid för att kunna närma sig 

arbetsmarknaden. Det är till exempel fallet i ”S:t Mary” där en intervjuad företrädare beskriver 

hur deras förståelse av deltagarnas förutsättningar och behov förändrats över tid: 

”Det utkristalliserades att målgruppen egentligen var en annan än vad vi hade 

tänkt från början. De var i betydligt mer behov av stöd och var väldigt långt från 

arbetsmarknaden. Syftet med S:t Mary är att man ska ta ett steg närmare 

arbetsmarknaden – och det gör de – fast de kanske tar ett steg närmare att klara 

av en arbetsträning så småningom.”211 

En annan intervjuad företrädare hävdar att vissa i de församlingar som driver ”S:t Mary” skulle 

föredra att stötta ”enklare” målgrupper som kräver mindre stöd och resurser, men 

argumenterar själv för det motsatta utifrån Svenska kyrkans diakonala uppdrag: 

”Det är uppdraget i sig att jobba med diakoni [...] Vi kan liksom inte [...] tycka att 

det är gott nog att hjälpa människor som står lite närmare arbetslivet bara för att 

det är lättare för oss”.212 

Utifrån deltagarnas varierande förutsättningar och behov har de arbetslivsinkluderande 

insatserna ofta individanpassats i de kartlagda exemplen. Det är till exempel fallet i ”Boost by 

FC Rosengård” där unga personer erbjuds ett individualiserat och skräddarsytt program för 

att lättare komma in i arbetslivet, med motivet att de kan ha svårt att tillgodogöra sig 

traditionella arbetsmarknadsinsatser på grund av bristande utbildning eller arbetslivs-

erfarenhet. Ett annat exempel är ”Sensus yrkesliv” – som är en intern verksamhet inom Sensus 

studieförbund – där nyanlända personer erbjuds en individuellt anpassad kombination av 

valbara moduler med arbetsplatsförlagd språkpraktik, utbildning om svensk arbetsmarknad 

och hushållsekonomi, friskvård i studiecirkelformat, med mera. 

I flera av de kartlagda exemplen sker individanpassningen genom en sammanhängande kedja 

av stegvisa åtgärder utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. I ”Signum – idéburet 

jobbspår” – som är ett ESF-finansierat projekt som drivs av stiftelsen Göteborgs kyrkliga 

stadsmission – skapas en kedja från det första inskrivningssamtalet vidare ut till jobb eller 

studier för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av låg utbildningsnivå, 

språksvaghet eller bristande arbetslivserfarenhet. I ”Blå Vägen” – som drivs i form av en 

ekonomisk förening – används en metod som kallas för ”Hela kedjan av insatser” för att 

möjliggöra en successiv utveckling för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och nyanlända 

personer. Metoden, som illustreras i Figur 6 nedan, beskrivs på följande sätt på deras 

webbplats: 

”Blå Vägen har lång erfarenhet av att hjälpa långtidsarbetslösa och sjukskrivna till 

bättre livskvalitet och arbete. Därför vet vi också att varje individ är unik och 

 
211 Intervju S:t Mary, 27 maj 2020 
212 Intervju S:t Mary, 25 maj 2020 
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behöver individanpassat stöd. Genom vår metod ”Hela kedjan av insatser” har vi 

möjlighet att sätta in de insatser som vi ser behövs för att individen successivt ska 

utvecklas till sin fulla potential.”213 

 

 
 

Figur 6. Blå Vägens metod ”Hela kedjan av insatser”214 

 

I flera av de kartlagda exemplen understryks vikten av en helhetssyn på varje persons 

livssituation. ”Origo Resurs” – som är en intern verksamhet inom den ideella föreningen Origo 

– utgår till exempel från en ”helhetssyn på livet” i rehabiliteringen av långtidssjukskrivna 

personer, med en kombination av meningsfull sysselsättning, personligt stöd och livsnära 

gruppsamtal. Även i ”Funkisförmedlingen” är en helhetssyn centralt, vilket beskrivs på 

följande sätt på deras webbplats: 

”Funkisförmedlingen tar fasta på personers hela livssituation och inser att alla 

bitar hänger ihop. Vi ser att stödet vi behöver ge inte alltid bara handlar om att 

hitta arbete på vanliga arbetsmarknaden. Det finns så många andra delar i en 

livssituation som också kan behöva arbetas med för att man ska bli redo för att 

arbeta.”215 

Att stärka deltagarnas egenmakt, det vill säga deras förmåga att påverka samhället och sina 

egna liv, är en ambition i flera av de kartlagda exemplen. Det är bland annat fallet i ”Andra 

Chansen” – som är ett ESF-finansierat projekt som drivits av studieförbundet ABF – som säger 

sig fokusera på individuella möjligheter istället för hinder, genom att kartlägga och tillvarata 

förmågor, intressen och behov hos unga arbetslösa personer. I ”Blixtjobb” tillvaratas 

deltagarnas egna resurser och förmågor att ta hand om sitt eget liv utifrån mottot ”hjälp till 

självhjälp”. I ”Goda Livet” – som drivs i form av en ekonomisk förening – tillvaratas och 

vidareutvecklas den kompetens, intresse och motivation som finns hos unga personer och 

 
213 https://www.blavagen.nu/deltagare/bla-vagens-metod/, 1 nov 2021 
214 https://www.blavagen.nu/wp-content/uploads/2018/06/HelaKedjanRubrik-e1528320421426.jpg, 20 apr 
2022 – återgiven med utgivarens tillåtelse 
215 http://www.funkisformedlingen.se/Funkisformedlingen.html, 15 sep 2021 

https://www.blavagen.nu/deltagare/bla-vagens-metod/
https://www.blavagen.nu/wp-content/uploads/2018/06/HelaKedjanRubrik-e1528320421426.jpg
http://www.funkisformedlingen.se/Funkisformedlingen.html
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utrikesfödda kvinnor (se fallbeskrivning i appendix). En intervjuad företrädare beskriver det 

på följande sätt: 

”Det vi har haft som motto i arbetet både med invandrarkvinnor och ungdomar är 

att utgå från den kompetens, intresse och motivation som finns och utveckla den 

[…] Istället för att säga: Nej, men du kan inte få ett jobb för du kan för dålig svenska 

eller du har något handikapp eller något annat med dig i bagaget, så tar vi fasta på 

det som de kan.”216 

 

4.3 Åtgärder 

De kartlagda exemplen omfattar olika sorters åtgärder för att möjliggöra arbete och 

sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. I Figur 7 nedan ges en 

överblick av de åtgärder som är vanligast förekommande i det empiriska materialet. 

 

 

Figur 7. Åtgärder i de kartlagda exemplen217 

 

Anställning är den vanligaste åtgärden för arbetslivsinkludering i de kartlagda exemplen, som 

omfattas i 42 av 75 exempel. Det innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden 

erbjuds avlönade arbetstillfällen, antingen i exemplens egna verksamheter eller hos andra 

arbetsgivare. Ett exempel som erbjuder anställning i den egna verksamheten är ”August No 

Stress Surf Café” – som drivs i form av en ideell förening – där caféet huvudsakligen bemannas 

av personer med funktionsnedsättning. Ett exempel som erbjuder anställning hos andra 

 
216 Intervju Goda Livet, 5 maj 2020 
217 Figuren visar antalet exempel som omfattar angivna åtgärder, där flera åtgärder kan ingå i enskilda exempel. 
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arbetsgivare är ”Uppstart Malmö” – som drivs i form av en stiftelse – där unga personer som 

står utanför arbetsmarknaden erbjuds ett års ”riktig anställning” i stiftelsens partnerföretag. 

I vissa exempel erbjuds anställning under en begränsad tid, som ett steg på vägen till den 

övriga arbetsmarknaden. Det är till exempel fallet i ”Röda Korsets second hand” där personer 

med nedsatt arbetsförmåga erbjuds tillfällig anställning, arbetsträning och praktik i en 

nationell kedja av second hand-butiker. Tanken med detta beskrivs på följande sätt av en 

intervjuad företrädare: 

”Vi kanske kan vara arbetsgivare i några år och sen går de vidare till andra 

arbetsgivare för att de ska utvecklas och inte bli fast hos oss […] Vi ska inte bara se 

till att vi har bra vaktmästare och chaufförer [i vår egen verksamhet] utan även 

hur vi kan hjälpa dem att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.”218 

Några av de kartlagda exemplen erbjuder tidsbegränsad anställning i form av 

feriearbete/sommarjobb, som ett första steg in i arbetslivet. Det är exempelvis fallet i ”Vi 

Tillsammans” – som är en intern verksamhet inom idrottsföreningen IF Elfsborg – där unga 

personer erbjuds sommarjobb i föreningens fotbollsskola eller andra barn- och ungdoms-

aktiviteter. ”Bilda Gårdshuset” – som är en intern verksamhet i studieförbundet Bilda – 

erbjuder i sin tur ”gröna sommarjobb” hos lokala lantbrukare för utrikesfödda personer. 

Det finns även flera exempel som erbjuder långsiktiga anställningar för personer som står 

långt från arbetsmarknaden. Det är bland annat fallet i ”Blixtjobb” och ”Basta” som anställer 

personer som lever i utsatthet på grund av missbruk eller annat, inom ramen för deras sociala 

företag. I ”Basta” är tillsvidareanställning ett av de sista stegen i deras utvecklingstrappa för 

arbetsinriktad missbruksrehabilitering, som illustreras i Figur 8 nedan. En intervjuad 

företrädare beskriver vikten av långsiktiga anställningar på följande sätt: 

”Man är trogen de etablerade systemen – alla projekt som blir hitte-på, där det 

bara blir praktikplatser eller man inte arbetar för att även den här målgruppen har 

rätt till […] anställningar eller att bli tagna på allvar. Det måste finnas en tro på att 

de kan lyckas om de får rätt förutsättningar. Där har jag varit oerhört kritisk till 

andra insatser som bara snurrar runt människor.”219 

 

 
218 Intervju Röda Korsets second hand, 20 maj 2020 
219 Intervju Basta, 1 jun 2020 
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Figur 8. Bastas utvecklingstrappa220 

 

Praktik och arbetsträning är de näst vanligaste åtgärderna för arbetslivsinkludering i de 

kartlagda exemplen. Sådana åtgärder gör det möjligt för till personer som står långt från 

arbetsmarknaden att prova på en arbetsplats och vissa arbetsuppgifter under en viss tid, med 

stöd av handledning. Praktik, som erbjuds i 36 av de 75 exemplen, syftar till att ge praktisk 

erfarenhet av ett arbete, där deltagarna får prova på arbetsuppgifter på en arbetsplats. 

Arbetsträning, som erbjuds i 34 av de 75 exemplen, syftar till att öka deltagarnas vana och 

förmåga att delta i den dagliga verksamheten på en arbetsplats, där de får utföra anpassade 

arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. I ”S:t Mary” erbjuds både praktik och arbetsträning 

på caféer och skaparverkstäder som drivs av församlingar inom Svenska kyrkan. Deras metod 

för arbetslivsinkludering beskrivs på följande sätt på Svenska kyrkans webbplats: 

”S:t Mary är till sin kärna en metod (MARY) för att arbeta med arbetsträning och 

praktik för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. 

MARY står för Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och 

Yrkesstolthet. Metoden bygger på en kristen människosyn och använder sig av 

vedertagna metoder och synsätt för att främja rehabilitering, egenmakt och 

personlig utveckling.”221 

Utbildning erbjuds i 31 av de 75 kartlagda exemplen och omfattar arbetsinriktade utbildnings-

insatser för att deltagarnas kompetens ska överensstämma med arbetsmarknadens behov. 

Det erbjuds ofta av studieförbund eller folkhögskolor som använder pedagogiska metoder 

från den svenska folkbildningstraditionen, med aktivt och gemensamt lärande utifrån 

deltagarnas förutsättningar och behov. I ”Sensus yrkesliv” används exempelvis folkbildnings-

metoden ”praktiskt lärande” för att erbjuda utrikesfödda personer en kombination av praktik, 

utbildning, friskvård, med mera. I ”Språk och arbete genom aktivitet och hälsa” har 

utrikesfödda kvinnor erbjudits en kombination av praktik och språkträning med hjälp av 

dramapedagogik, vilket en av deras företrädare beskrev på följande sätt i en intervju: 

 
220 https://basta.se/wp-content/uploads/2017/05/Rehab-presentation-sept-2016-ny-trappa.pdf, 20 apr 2022 – 
återgiven med utgivarens tillåtelse 
221 https://www.svenskakyrkan.se/stmary, 16 sep 2021 

https://basta.se/wp-content/uploads/2017/05/Rehab-presentation-sept-2016-ny-trappa.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/stmary
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”Vi hade en dramapedagog […] som jobbade med gruppen under fem veckor […] 

Syftet var att få dem att slappna av och kanske öppna lite andra kanaler i hjärnan 

för att få igång språkinlärningen. Det var otroligt uppskattat bland deltagarna, för 

de hade jättekul. Och de [dramapedagoger] som jobbade med gruppen upplevde 

att [deltagarna] blev modigare och faktiskt fick ett bättre språk.”222 

Matchning erbjuds i 15 av de 75 kartlagda exemplen och innebär att personer som står långt 

från arbetsmarknaden matchas med arbetstillfällen hos arbetsgivare inom näringsliv, 

civilsamhälle eller offentlig sektor. I ”Arbetskraftförmedlingen” – som drivs i form av en ideell 

förening – matchas exempelvis unga arbetslösa personer med arbetsgivare som har behov av 

arbetskraft och samtidigt vill ta socialt ansvar. Det är särskilt vanligt att idrottsföreningar 

erbjuder matchning i de kartlagda exemplen, där de ofta tillvaratar sina nätverk av sponsorer 

och partners. Ett sådant exempel är ”Framsteget” där idrottsföreningen Sandvikens IF 

matchar unga arbetslösa personer med lokala arbetsgivare, vilket beskrivs på följande sätt av 

en intervjuad företrädare: 

”Vi jobbar väldigt aktivt med att slussa våra ungdomar – både deltagare och ledare 

– till sommarjobb, bland annat. Nu har jag faktiskt fått napp på två jobb på 

kommunens integrationsenhet med att fixa lite arkiv som de har. Jag har även 

kontakt med fyra företag där jag gärna skulle vilja få till lite arbeten […] Så jag 

jobbar väldigt aktivt med att dra in jobb åt våra deltagare och ledare.”223 

Företagande erbjuds i tolv av de 75 kartlagda exemplen, i bemärkelsen att personer som står 

långt från arbetsmarknaden ges möjlighet att skapa sina egna arbetstillfällen genom att driva 

näringsverksamhet. I ”Street Business” skapas olika affärsmöjligheter tillsammans med 

personer som lever i utsatthet på grund av hemlöshet, missbruk eller annat. Genom 

gatuförsäljning, stadsvandringar, modellagentur, bygguppdrag, med mera, ges deltagarna 

möjlighet att försörja sig som egenanställning och annat gig-arbete. I nio av de kartlagda 

exemplen involveras deltagarna i driften av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som 

delägare, medlemmar eller på annat sätt. I ”Yalla Trappan” involveras exempelvis utrikesfödda 

kvinnor i driften av ett ASF som säljer tjänster inom catering, sömnad, med mera. En 

företrädare för studieförbundet ABF, som drev de ESF-finansierade projekt som ledde fram 

till att ”Yalla Trappan” skapades, beskrev det på följande sätt vid ett dialogseminarium: 

”Yalla Trappan startade som ett ESF-finansierat projekt och har sedan vuxit till ett 

begrepp nästan. Det är […] ett socialt företag där framför allt kvinnor som inte är 

födda i Sverige jobbar med olika former av företagande. Det är kvinnorna själva 

som äger sitt företag, som drivs under demokratiska former i ett kooperativ.”224 

Rehabilitering erbjuds i elva av de 75 kartlagda exemplen och innebär att deltagarna stöttas i 

sin återhämtning från missbruk, långtidssjukskrivning eller annan ohälsa, samtidigt som de får 

 
222 Intervju SARAH, 28 apr 2020 
223 Intervju Framsteget, 5 mar 2020 
224 Dialogseminarium, 30 mar 2020 
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hjälp att närma sig arbetsmarknaden. I ”Basta” erbjuds exempelvis arbetsinriktad 

missbruksrehabilitering med arbetsträning och anställning i deras sociala företag. I 

”Arbetsintegrerad öppenvård” – som är en intern verksamhet inom den ideella föreningen 

Uppsala Stadsmission – kombineras öppenvårdsbehandling med arbetsinriktad rehabilitering, 

där arbetsmöjligheter erbjuds inom ramen för ett socialt företag eller hos andra arbetsgivare. 

Några av exemplen erbjuder så kallad ”grön rehabilitering” där naturen tillvaratas som en 

resurs i återgången till arbete för personer med ohälsa. I ”Grön Kraft” – som är ett ESF-

finansierat projekt som drivits av Hedemora-Garpenbergs församling inom Svenska kyrkan – 

erbjuds grön rehabilitering i skogen för personer med psykisk ohälsa, där deltagarna även 

bidrar till den gröna besöksnäringen genom att rusta upp vandringsleder. 

Frivilligarbete och fritidsaktiviteter erbjuds i åtta av de 75 kartlagda exemplen, i betydelsen 

att personer som står långt från arbetsmarknaden ges möjlighet till oavlönat arbete och 

sysselsättning i olika föreningsverksamheter. Detta sägs ge deltagarna tillgång till ett socialt 

sammanhang, utökade kontaktnätverk, språkträning, med mera, som kan vara till hjälp på 

vägen ut i arbetslivet. Ett exempel är ”Krysspejling” där deltagarna ges möjlighet att utföra 

föreningsarbete inom bland annat administration, fastighetsskötsel och media, eller delta i 

fritidsaktiviteter inom friskvård, hantverk, datorspel, med mera. I Figur 9 nedan illustreras hur 

det ses som ett steg på vägen till arbete. 

 

 

 

Figur 9. Steg på vägen mot arbete i Krysspejling225 

 

I exemplen ”Meningen med föreningen” och ”Nätverk, Aktivitet, Delaktighet” – som drivs av 

studieförbundet ABF respektive den ideella föreningen Nätverket idéburen sektor Skåne – 

 
225 https://media.sip.se/2020/03/2020-Krysspejling-infoblad.pdf, 20 apr 2022 – återgiven med utgivarens 
tillåtelse 

https://media.sip.se/2020/03/2020-Krysspejling-infoblad.pdf
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matchas nyanlända personer med lokala föreningar i syfte att främja integration i arbetslivet 

och övriga samhällslivet. I det empiriska materialet om dessa och andra exempel är det ofta 

svårt att urskilja vad som är frivilligarbete respektive fritidsaktiviteter, eftersom det ena kan 

leda till det andra. Det är även svårt att bedöma i vilken utsträckning som det är just personer 

som står långt från arbetsmarknaden som involveras som frivilligarbetare i exemplen, 

eftersom även anhöriga, föreningsaktiva och allmänheten kan engagera sig ideellt. Dessutom 

finns det flera exempel som erbjuder frivilligarbete och fritidsaktiviteter separat från sina 

arbetslivsinkluderande åtgärder – vilket exempelvis är vanligt i idrottsföreningar – men där 

synergier ändå kan uppstå i praktiken. 

Mentorskap erbjuds i fem av de 75 kartlagda exemplen och innebär att etablerade 

yrkesverksamma hjälper till att öppna dörrar till arbetsmarknaden inom sina yrkesområden 

för personer som står långt från arbetsmarknaden. I ”I Am Fashion” – som drivs i form av en 

ekonomisk förening – erbjuds ett ömsesidigt mentorskap mellan unga oetablerade svenska 

designers och ”nysvenska” personer som arbetat som sömmerskor eller skräddare i sina 

hemländer. I ”Kollega till kollega” – som är ett projekt som drivits av den ideella föreningen 

Reportrar utan gränser med finansiering från Svenska Postkodstiftelsen – matchas på 

motsvarande sätt ”landsflyktiga” journalister och författare med skribenter som redan är 

etablerade i Sverige. I ”Konsten att delta” – som är ett projekt som drivits av den ideella 

föreningen Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) med 

finansiering från Svenska Postkodstiftelsen – matchas ”utlandsfödda” konstnärer med 

etablerade konstnärer inom samma område. 

Daglig verksamhet erbjuds i två av de 75 kartlagda exemplen och innebär att personer med 

funktionsnedsättning ges arbetsmöjligheter i verksamheter med lägre krav och mer stöd än 

på övriga arbetsmarknaden, inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). I ”Medis 5” – som är en intern verksamhet inom Sensus studie-

förbund – erbjuds daglig verksamhet i professionella produktioner av musikföreställningar, 

konstutställningar, filmer och andra kulturupplevelser. I ”Jobbverket” – som drivs i form av en 

ekonomisk förening – erbjuds bland annat daglig verksamhet i deras sociala företag med 

bageri, café, hantverk, med mera. Andra exempel är istället avsedda att utgöra ett alternativ 

till daglig verksamhet. Det är exempelvis fallet i ”Vi vill bidra” där personer med omfattande 

funktionsnedsättning ges möjlighet till meningsfull sysselsättning med ”riktiga arbets-

uppgifter” på ”riktiga arbetsplatser” utanför daglig verksamhet. 

 

4.3.1 Breddad inkludering 

”Att komma närmare arbete handlar absolut om en slags inkludering […] Men det 

är inte det enda kriteriet på inkludering. Du kan växa som människa, komma ut ur 

din isolering och leva ett fullvärdigt liv utan att få ett riktigt jobb – det gills också 
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[…] Det kan vara att man helt enkelt återfår så mycket av sin egen förmåga att man 

återknyter till sina vänner, kommer ut och är social eller så.”226 

Citatet ovan, som är hämtat från en intervju med en företrädare för ”S:t Mary”, ger uttryck 

för att många av de kartlagda exemplen förespråkar en breddad syn på vad som behövs för 

att säkerställa försörjning, sysselsättning och gemenskap för personer som står långt från 

arbetsmarknaden. I flera exempel erbjuds därför en bredare palett av åtgärder än de som 

beskrivits ovan, men som saknar enhetliga benämningar i det empiriska materialet. För att 

kunna ge en överblick av dessa åtgärder har de här sammanförts i kategorierna allmän 

sysselsättning, vardagsrutiner, gemenskap och personlig utveckling. 

Allmän sysselsättning innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden erbjuds 

dagliga aktiviteter för att förebygga passivitet, ohälsa, kriminalitet, med mera. I ”Trygg Rätt” 

får unga personer exempelvis hjälp att hålla sig borta från kriminella kretsar genom dagliga 

aktiviteter såsom enskilda samtal, trygghetsvandringar, föreläsningar av personer som 

genomgått samma resa, samt evenemang med personer från näringslivet, vilket åtföljs av 

matchning till arbete hos andra arbetsgivare. ”Funkisförmedlingen” beskriver i sin tur sina 

insatser för allmän sysselsättning för personer med funktionsnedsättning på följande sätt på 

sin webbplats: 

”Det kan handla om en situation där du inte alls är redo eller beredd för den 

vanliga arbetsmarknaden men ändå vill komma med i ett sammanhang och få 

hjälpa till. Då brukar man prata om sysselsättning utan krav på att du ska få ett 

arbete med anställning. Inom ramen för sysselsättning kan man arbeta med något 

som man tycker är kul och givande och samtidigt ha folk omkring sig. Det här är 

ett bra mycket bättre alternativ än att sitta hemma mellan fyra väggar och utan 

sociala kontakter.”227 

Vardagsrutiner innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden får hjälp med att 

skapa rutiner och struktur i sitt vardagsliv. Även här kan ”Funkisförmedlingen” nämnas, som 

stöttar personer med funktionsnedsättning att ”komma igång med att få lite ordning och 

struktur avseende sömn, mat och tider”.228 ”Lunds Fontänhus” beskriver sig i sin tur som en 

plats där personer med psykisk ohälsa kan ”bryta isolering” och få en ”fungerande vardag” 

genom meningsfullt arbete, goda relationer och delaktighet.229 I ”En bra start” – som är en 

intern verksamhet inom idrottsföreningen Brynäs IF – matchas unga arbetslösa personer till 

praktik i föreningens företagsnätverk för att tillhandahålla vardagsrutiner, gemenskap och 

arbetstillfällen. En av deras företrädare beskrev det på följande sätt vid ett dialogseminarium: 

”Vi fokuserade på de unga som låg ganska långt ifrån anställningsbarhet […] där 

praktikplatsen skulle kunna tillhandahålla lite rutiner […] att kliva upp på 

morgonen, ha en struktur, en vardag och känna hur det är att uppleva 

 
226 Intervju S:t Mary, 9 jun 2020 
227 http://www.funkisformedlingen.se/Sysselsattningfritid.html, 15 apr 2022 
228 http://www.funkisformedlingen.se/jobba-hos-oss.html, 15 apr 2022 
229 http://lundsfontanhus.se/vart-hus/vad-ar-ett-fontanhus/, 16 apr 2022 

http://www.funkisformedlingen.se/Sysselsattningfritid.html
http://www.funkisformedlingen.se/jobba-hos-oss.html
http://lundsfontanhus.se/vart-hus/vad-ar-ett-fontanhus/
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gemenskapen på en arbetsplats […] Som vi vet så genererar en praktikplats inte 

alltid jobb […] men det var alltid några som blev fastanställda eller fick 

timanställning. Eller så fick de inspiration, idéer och kunskap om hur man kan gå 

vidare till studier.”230 

Gemenskap innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden ges tillgång till ett 

socialt sammanhang, för att motverka isolering och skapa nya kontakter. I ”S:t Mary” framhålls 

betydelsen av så kallad ”arbetsgemenskap” i deras metod för arbetslivsinkludering i Svenska 

kyrkans församlingar, vid sidan av meningsfullhet, rehabilitering och yrkesstolthet. Två andra 

exempel är ”Nätverk, Aktivitet, Delaktighet (NAD)” och ”Meningen med föreningen” som ger 

nyanlända personer tillgång till ett socialt sammanhang i föreningslivet, för att främja 

integration. Det beskrivs på följande sätt på ABF Södertälje-Nykvarns webbplats, som driver 

”Meningen med föreningen”: 

”Matchningen av nyanlända till föreningslivet är ett effektivt och välkomnande 

sätt att etablera nyanlända i Södertälje samtidigt som samhället får ett mycket 

aktivt föreningsliv. Genom matchningen får den nyanlände ett socialt 

sammanhang […] [och] det skapas nätverk som minskar isolering.”231 

Personlig utveckling innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden får hjälp att 

öka sitt självförtroende och sin självkännedom när det gäller arbete och sysselsättning. I ”IT-

Guide” – som är en intern verksamhet inom den ideella föreningen Enter Sweden – stöttas 

personlig utveckling bland nyanlända ungdomar genom att de anställs som stöd till seniorer 

som vill lära sig använda smarta telefoner, surfplattor och annan digital teknik. I Skyddsvärnet 

– som driver ”Blixtjobb” – används i sin tur metoden ”Grundläggande Anställningsbarhet” för 

att utveckla deltagarnas självkännedom och motivation, vilket både sägs förbättra deras 

anställningsbarhet och urskilja vilka behov, resurser och insatser som ger bäst resultat.232 I 

”Boost by FC Rosengård” beskrev en av deras företrädare hur de stöttar personlig utveckling 

bland unga arbetslösa personer på följande sätt vid ett dialogseminarium: 

”Bland annat har vi ett motivationsstärkande program där unga med psykisk 

ohälsa får träna på motivation, självkänsla och mentala förmågor […] för att stärka 

dem själva innan vi går vidare med mer arbetsmarknadsrelaterade insatser.”233 

 

4.3.2 Omställning under pandemin 

Corona-pandemin som svepte in över Sverige under våren 2020 innebar att många av de 

kartlagda exemplen snabbt tvingades ställa om sina arbetslivsinkluderande insatser. Ofta 

 
230 Dialogseminarium, 18 maj 2020 
231 http://methods.arbetarnasbildningsforbund.se/meningen-med-foreningen/, 15 sep 2021 
232 https://www.mynewsdesk.com/se/foereningen-skyddsvaernet-i-
stockholm/pressreleases/anstaellningsbarheten-maaste-foeljas-upp-foer-att-faa-kvalitet-i-arbetstraeningen-
2309091, 27 maj 2022  
233 Dialogseminarium, 21 okt 2020 

http://methods.arbetarnasbildningsforbund.se/meningen-med-foreningen/
https://www.mynewsdesk.com/se/foereningen-skyddsvaernet-i-stockholm/pressreleases/anstaellningsbarheten-maaste-foeljas-upp-foer-att-faa-kvalitet-i-arbetstraeningen-2309091
https://www.mynewsdesk.com/se/foereningen-skyddsvaernet-i-stockholm/pressreleases/anstaellningsbarheten-maaste-foeljas-upp-foer-att-faa-kvalitet-i-arbetstraeningen-2309091
https://www.mynewsdesk.com/se/foereningen-skyddsvaernet-i-stockholm/pressreleases/anstaellningsbarheten-maaste-foeljas-upp-foer-att-faa-kvalitet-i-arbetstraeningen-2309091
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drabbades de dubbelt upp av pandemin, på så sätt att det både begränsade deras möjligheter 

att bedriva arbetslivsinkluderande insatser vid fysiska arbetsplatser och mötesplatser, och 

deras möjligheter att generera inkomster från caféer, second hand-butiker, kulturevenemang 

och andra platsbaserade verksamheter. I ”Mentormammor” – som utbildar och anställer 

utrikesfödda kvinnor som mentorer för nyblivna mammor i förortsområden – har pandemin 

till exempel begränsat deras möjligheter att utföra uppsökande verksamhet och fysiska 

hembesök. I ”Goda Livet” har deras café- och restaurangverksamhet gått på sparlåga och 

tidvis hållit helt stängt under pandemin. En intervjuad företrädare för ”Röda Korsets second 

hand” berättar i sin tur att pandemin begränsat deras butiksverksamhet: 

”I nuläget med corona är den här verksamheten ganska utsatt […] Många [av våra 

second hand-butiker] har fått stänga igen tillfälligt [och] försäljningen har gått ner 

mellan 30-50 procent.”234 

Samtidigt har pandemin även skapat nya möjligheter i flera av de kartlagda exemplen. Ett 

exempel är ”Yalla Trappan” som började sy skyddskläder för hemtjänstpersonal under 

pandemin. Ett annat exempel är ”Mentormammor” som under pandemin breddat sina 

åtgärder till att även öka vaccinationsgraden bland utrikesfödda kvinnor. I ”Basta” ökade 

omsättningen i deras hotellverksamhet när många valde att hemestra istället för att åka 

utomlands under pandemin. En företrädare för ”Framsteget” beskrev deras omställning på 

följande sätt vid ett dialogseminarium: 

”Vi har mobiliserat om krafterna till hjälpinsatser i Sandvikens kommun. Vi handlar 

åt personer i riskgrupper, hämtar mediciner, rastar hundar […] Det är ju även 

många restauranger som går på knäna nu, så vi kör hem mat till kunderna gratis 

[…] Dessutom har vi en kampanj som heter ”Tusen Passningar” där alla pengar 

oavkortat går till det lokala näringslivet i Sandviken, där vi köper presentkort och 

ger till sjukvårdspersonal.”235 

 

4.4 Organisationer och områden 

De kartlagda exemplen drivs av många olika sorters organisationer inom Sveriges 

civilsamhälle, som är verksamma inom många olika verksamhetsområden. Exemplen drivs 

antingen i form av egna fristående organisationer eller som en integrerad del i andra 

organisationer. Dessa olika organisatoriska aspekter beskrivs mer ingående nedan. 

 

4.4.1 Fristående och integrerade verksamheter 

Av de 75 kartlagda exemplen drivs 53 stycken som en integrerad del i andra organisationer, 

medan de resterande 22 drivs i form av egna fristående organisationer. ”Medis 5” drivs till 

 
234 Intervju Röda Korsets second hand, 4 jun 2020 
235 Dialogseminarium, 18 maj 2020 
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exempel som en intern verksamhet inom Sensus studieförbund, där personer med 

intellektuell funktionsnedsättning erbjuds daglig verksamhet i professionella kultur-

produktioner. I flera fall har de interna verksamheterna skapats inom ramen för 

organisationer som varit verksamma under lång tid. Exemplen ”Matmissionen” och 

”Blixtjobb” skapades exempelvis båda av den ideella föreningen Stockholms Stadsmission, 

som i sin tur grundades redan 1853. Andra exempel är ”Röda Korsets second hand” som 

skapades av den ideella föreningen Svenska Röda Korset som grundades 1865 och ”Bräcke 

arbetsintegrering Göteborg” som skapades av stiftelsen Bräcke diakoni som grundades 1923. 

I andra fall har helt nya organisationer skapats för att driva de arbetslivsinkluderande 

insatserna. ”Arbetskraftförmedlingen” drivs exempelvis i form av en fristående ideell förening 

som bildades för att matcha unga arbetslösa personer med arbetsmarknadens behov av 

arbetskraft. Det finns även exempel på verksamheter som startats inom ramen för en befintlig 

organisation och sedan avknoppats till en egen separat organisation. Ett exempel är ”Boost 

by FC Rosengård” som startades som ett ESF-finansierat projekt inom idrottsföreningen FC 

Rosengård, vilket ledde till bildandet av en separat ideell förening. Det beskrevs på följande 

sätt av en av deras företrädare vid ett dialogseminarium: 

”Idag är vi inte lika nära kopplade till idrotten i sig, för nu är vi en parallell 

verksamhet som inte jobbar med idrotten som verktyg länge. Nu är vi mer en 

fristående verksamhet som har sprungit ur idrotten, snarare.”236 

Flera studieförbund har dessutom etablerat fristående organisationer just för 

arbetslivsinkluderande insatser. Ett exempel är ”Empower by Bilda AB”, som beskrivs som ett 

”socialt bemanningsföretag med syfte att hyra ut arbetskraft som har svårt att ta sig in på den 

svenska arbetsmarknaden”.237 Det etablerades av studieförbundet Bilda med avstamp i det 

kartlagda exemplet ”Bilda Gårdshuset” – som skapar möjligheter till arbete och studier för 

utrikesfödda personer genom en kombination av bildning, arbetsmarknadsorientering och 

interkulturellt lärande. 

 

4.4.2 Organisationsformer 

Merparten av de kartlagda exemplen drivs av ideella föreningar, medan resterande drivs av 

ekonomiska föreningar, stiftelser eller trossamfund. Vissa av dessa organisationer har även 

dotterbolag som drivs i form av aktiebolag. I Tabell 3 nedan ges en överblick av exemplens 

huvudsakliga organisationsformer. 

 

Organisationsform Antal exempel 

Ideell förening 54 

Ekonomisk förening 9 

 
236 Dialogseminarium, 21 okt 2020 
237 https://www.bolagsfakta.se/5593238602-Empower_by_Bilda_AB, 6 okt 2021  

https://www.bolagsfakta.se/5593238602-Empower_by_Bilda_AB
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Stiftelse 8 

Trossamfund 4 

Totalt 75 

 

Tabell 3. Organisationsformer i de kartlagda exemplen 

 

Ett exempel på en ideell förening är Individuell Människohjälp som beskriver sig själva som 

”en biståndsorganisation som kämpar för en medmänsklig värld fri från fattigdom och 

utanförskap”.238 Föreningen har drivit det kartlagda exemplet ”IM Startup Hub” där nyanlända 

vuxna erbjudits individanpassade åtgärder för att komma närmare den svenska 

arbetsmarknaden. En annan ideell förening är Stockholms Stadsmission, som säger sig arbeta 

för ”ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning”.239 

Stadsmissionen driver det kartlagda exemplet ”Matmissionen” som erbjuder arbetsträning i 

butiker där personer som lever i ekonomisk utsatthet kan handla mat till reducerade priser. 

På deras webbplats beskrivs värdet av deras ideella föreningsform på följande sätt: 

”Matmissionen är en unik arbetsträningsplats utifrån att det i Stockholm är de 

enda livsmedelsbutikerna som drivs av ideell sektor och därmed inte är 

vinstdrivna. Detta gör att vi kan fokusera mer på deltagaren i arbetsträning, 

personens specifika behov och personens utveckling.”240 

De exempel som drivs av ekonomiska föreningar ägs och leds vanligen gemensamt av 

deltagarna eller andra intressenter, i enlighet med kooperativa principer såsom demokratisk 

medlemskontroll.241 Ett exempel är ”Sömnadskollektivet” som erbjuder arbetsträning och 

anställning för utrikesfödda personer i ett kooperativt skrädderi som ägs gemensamt av de 

som arbetar där. Det startades med hjälp av Coompanion Norrbotten som främjar kooperativt 

företagande och vars regionala organisationer också ofta är ekonomiska föreningar. Bland de 

75 kartlagda exemplen är Coompanion involverade i minst sex stycken, där ”Street Business” 

och ”INitiativet Lund” är några ytterligare exempel. I ”Goda Livet” förklaras valet av ekonomisk 

förening som organisationsform på följande sätt av en intervjuad företrädare: 

”Från början var nog tanken att [vi] skulle bilda en ideell förening. Men eftersom 

inriktningen var gentemot arbetsmarknaden så såg man att det nog var lämpligare 

att gå på den ekonomiska delen och bilda en ekonomisk förening istället.”242 

Ett exempel på en stiftelse är Bräcke diakoni som beskriver sig som ”en snart hundraårig, 

idéburen stiftelse men också en innovativ välfärdsaktör”.243 De driver det kartlagda exemplet 

 
238 https://www.imsweden.org/vad-vi-gor/, 2 okt 2021 
239 https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor, 3 okt 2021 
240 https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/matmissionen, 8 maj 2022 
241 Info om kooperativa principer: https://www.verksamt.se/fundera/starta-kooperativ/kooperativa-principer  
242 Intervju Goda Livet, 5 maj 2020 
243 https://www.brackediakoni.se/, 3 okt 2021 

https://www.imsweden.org/vad-vi-gor/
https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor
https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/matmissionen
https://www.verksamt.se/fundera/starta-kooperativ/kooperativa-principer
https://www.brackediakoni.se/
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”Bräcke arbetsintegrering Göteborg” där personer som står ett steg från arbetsmarknaden 

erbjuds arbete och sysselsättning vid en serviceenhet som säljer tjänster inom vaktmästeri, 

tvätteri, transport, städ, trädgård, med mera. ”Uppstart Malmö” drivs i form av en stiftelse, 

vars målsättning är att ”fler personer ska få ett arbete samtidigt som det skapas 

förutsättningar för mindre företag att växa med lönsamhet och uthållighet”.244 

De kartlagda exempel som drivs av trossamfund har alla Svenska kyrkan som huvudman. Det 

nationella kyrkokansliet har exempelvis lett ”Mer än jobb” som stöttar församlingar och stift 

att erbjuda arbetsträning och praktik för personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Kyrkokansliet har även varit en drivande part i ”Mentormammor” där utrikesfödda kvinnor 

erbjuds utbildning och anställning som mentorer för nyblivna mammor i förortsområden. 

Dessutom har projektet ”Grön Kraft” letts av en lokal församling och ”S:t Mary” drivs av flera 

enskilda församlingar runt om i landet, med stöd i ett gemensamt nationellt nätverk. Svenska 

kyrkans roll beskrivs på följande sätt av en intervjuad företrädare för ”S:t Mary”: 

”Vi gör allt detta för att vi är kyrka, utifrån budet som är givet att vi ska gå ut i 

världen och […] ge människor hoppet och kraften […] Men vi är inte kyrka på 

samma sätt som många tror när vi möter människor som behöver arbetsträning, 

utan då är vi professionella på att arbetsträna […] Det är inte evangelisation och 

mission alls i det perspektivet […], det är inte därför vi gör det. Men det kan hända 

att det blir spinoffer.”245 

Utöver de ovan beskrivna organisationsformerna drivs 18 av de 75 kartlagda exemplen av 

organisationer som betecknar sig själva – eller delar av sina verksamheter – som sociala 

företag. Det innebär att de bedriver näringsverksamhet med samhällsnyttiga syften och att 

deras ekonomiska överskott huvudsakligen återinvesteras i den egna verksamheten eller 

andra samhällsnyttiga verksamheter. Av de 18 exempel som betecknar sig som sociala företag 

drivs merparten – elva stycken – av ideella föreningar. Till exempel drivs ”Blixtjobb” av den 

ideella föreningen Skyddsvärnet, där personer som lever i utsatthet på grund av missbruk, 

hemlöshet, kriminalitet eller annat erbjuds anställning i en verksamhet som säljer tjänster 

inom flytthjälp, målning, trädgårdsarbete, med mera. De resterande sju exempel som 

betecknar sig som sociala företag drivs av ekonomiska föreningar. Ett exempel är ”Jobbverket” 

som erbjuder daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom café, bilvård, 

sömnad, snickeri, företagsservice, med mera. Av de 18 sociala företagen betecknar sig nio 

stycken som arbetsintegrerande sociala företag, vars näringsverksamhet syftar till att 

integrera människor i samhälle och arbetsliv genom arbete och delaktighet. Ett exempel är 

”Blå Vägen” som beskrivs på följande sätt på deras webbplats: 

”Blå Vägen är ett arbetsintegrerande socialt företag. Det innebär att de personer 

som jobbar i företaget också är med och leder och äger det […] Både anställda och 

 
244 https://www.uppstartmalmo.se/, 3 okt 2021 
245 Intervju S:t Mary, 8 mar 2020 

https://www.uppstartmalmo.se/
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deltagare kan direkt påverka och utveckla företaget tack vare en platt och 

inkluderande organisationsstruktur.”246 

 

4.4.3 Verksamhetsområden 

De organisationer som driver de kartlagda exemplen är verksamma inom en bredd av 

verksamhetsområden, såsom idrott, kultur, folkbildning, hjälpverksamhet och facklig 

verksamhet. Det handlar om allt från idrottsföreningar till hjälporganisationer, 

brukarorganisationer, studieförbund, folkhögskolor, yrkesföreningar och fackförbund. 

Av de 75 kartlagda exemplen drivs tolv stycken av studieförbund och tre stycken av 

folkhögskolor. Till exempel har ”Inkludera, Validera, Arbeta” drivits av Sunderby folkhögskola 

i form av ett ESF-finansierat projekt, där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 

erbjudits utbildning och praktik som anpassats till både arbetsmarknadens och den enskildes 

behov. Exemplet ”På väg” har i sin tur drivits av studieförbundet Vuxenskolan i form av ett 

ESF-finansierat projekt, där utrikesfödda kvinnor med liten arbetslivserfarenhet eller låg 

utbildningsnivå erbjudits en kombination av olika åtgärder för att kunna närma sig den 

svenska arbetsmarknaden. Flera av studieförbunden erbjuder även arbetsmöjligheter i sina 

egna verksamheter, genom att anställa deltagare som bland annat ledare och 

projektmedarbetare. Vid ett dialogseminarium beskrevs folkbildningens bidrag till 

arbetslivsinkludering på följande sätt av en företrädare för studieförbundet ABF: 

”Vi har våra pedagogiska sätt där man utgår från individens kunnande, vad man 

kan […] Men sen så är det också att [vi] tillsammans har ett sådant brett kontaktnät 

[…] och att verksamheten sker där människor är och utgår från vad de är i behov 

av. Jag tror att det är en stor bidragande orsak till att det händer saker, att vi utgår 

från behovet både hos människan och i den samhällsstruktur som människan är i 

– och att vi samarbetar med andra.”247 

Idrottsföreningar driver sju av de 75 kartlagda exemplen, varav de flesta är verksamma inom 

fotboll och några inom ishockey, simidrott, med mera. Flera av idrottsföreningarna erbjuder 

matchning till praktik och anställning i de företag som redan ingår i deras nätverk av sponsorer 

och partners. I ”Work United” – som är en intern verksamhet inom idrottsföreningen 

Eskilstuna United – matchas exempelvis långtidsarbetslösa personer med arbetstillfällen hos 

föreningens sponsorföretag. Några av idrottsföreningarna erbjuder även arbetsmöjligheter i 

sina egna verksamheter. Ett exempel är ”Simidrott för alla” där utrikesfödda personer 

utbildats till siminstruktörer och sedan erbjudits arbetsmöjligheter i lokala simföreningar. Det 

beskrevs på följande sätt av en företrädare vid ett dialogseminarium: 

”Det är ett projekt som vi […] drivit för att öka mångfalden i våra föreningar, men 

också för att göra skillnad för deltagarna […] Vi har utbildat personer med annan 
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etnisk bakgrund än svensk till simidrottsledare […] Alla föreningar har haft lokala 

projektledare [som] rekryterat deltagare från fritidsgårdar och utsatta områden 

där det funnits mycket ungdomar som varit intresserade av att få ett första jobb 

och möjlighet att utbilda sig. De har först gått en introduktionsutbildning i 

simföreningen och sedan vår vanliga simidrottsledarutbildning […] I slutändan har 

de fått jobberbjudanden i sina föreningar.”248  

Ett exempel på en brukarorganisation är Jämlikhet Assistans Gemenskap (JAG) som driver det 

kartlagda exemplet ”Vi vill bidra” där personer med omfattande funktionsnedsättning ges 

möjlighet till meningsfull sysselsättning med ”riktiga arbetsuppgifter” på ”riktiga 

arbetsplatser” med hjälp av personlig assistans. Ett exempel på en yrkesförening är 

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) som drivit projektet 

”Konsten att delta” där utlandsfödda konstnärer matchats med etablerade konstnärer för att 

underlätta integration i arbetslivet. Ett exempel på ett fackförbund är Akademikerförbundet 

SSR som lett utvecklingen av ”Universell utformning av arbetsplatser” inom ramen för två ESF-

finansierade projekt, där arbetsplatser utformas så att de fungerar för många olika människor, 

oavsett funktionsvariation, hälsostatus, ursprung, med mera (se fallbeskrivning i appendix). 

Vissa av de organisationer som driver de kartlagda exemplen tillvaratar sina second hand-

verksamheter som en arena för arbetslivsinkludering. I ”Nya Rågsveds Folkets Hus” erbjuds 

exempelvis arbetsträning och praktik för långtidsarbetslösa i deras second hand-butik ”Andra 

Varvet”. Andra organisationer tillvaratar sina kulturella och sociala mötesplatser som en arena 

för detsamma. Det är bland annat fallet i ”Dynamo” där unga personer med psykisk ohälsa 

eller utländsk bakgrund ges möjlighet att prova sina vingar i arbetslivet vid ett kulturellt och 

socialt center som drivs av den ideella föreningen Demokratipiloterna. I flera av de kartlagda 

exemplen tillvaratas även skaparverkstäder och syateljéer som arenor för 

arbetslivsinkludering. Ett exempel är ”Origo Resurs” där långtidssjukskrivna personer erbjuds 

arbetsinriktad rehabilitering vid verkstäder inom textil, skapande, snickeri, med mera. I andra 

exempel tillvaratas naturen som en arena för arbetslivsinkludering, vilket vanligen omtalas i 

termer av ”grön rehabilitering”. I ”Tolgmodellen” erbjuds exempelvis nyanlända personer en 

kombination av grön rehabilitering i en hälsoträdgård, praktik inom gröna näringar, samt 

naturnära språkträning. 

 

4.4.4 Organisatoriskt utrymme för innovation 

Erfarenheterna från de kartlagda exemplen visar att utrymmet för att utveckla och etablera 

nya insatser varierar mellan olika organisationer. Företrädare för studieförbund och 

folkhögskolor uppgav vid ett dialogseminarium att de kontinuerligt förnyar sina verksamheter 

i takt med samhällsutvecklingen.249 De sade sig ha ”ganska stor frihet” att utforma sina 

verksamheter och testa nya saker, samtidigt de också upplevde sig präglas av ”tunga 
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traditioner”. En företrädare för ”Mer än jobb” uppgav vid ett annat dialogseminarium att 

deras arbetslivsinkluderande insatser framför allt är nytänkande inom Svenska kyrkans egen 

organisation: 

”Jag tänker […] att själva innehållet i alla [våra arbetslivsinkluderande] 

verksamheter inte är revolutionerande […] men för oss är dom ju det. Även det 

här med att […] bygga kontakter med andra parter […] att många bygger 

tillsammans, det är också nytt för oss.”250 

I flera av de kartlagda exemplen har det funnits visst internt motstånd mot att utveckla och 

sprida nytänkande insatser för arbetslivsinkludering, vid sidan av organisationernas befintliga 

verksamheter. I ”S:t Mary” har det till exempel ifrågasatts om det verkligen är Svenska kyrkans 

uppdrag att driva arbetslivsinkluderande insatser. Eftersom varje församling är självstyrande 

är det dessutom en omständlig och tidskrävande process att sprida verksamheten över landet. 

Även i ”Röda Korsets second hand” fanns det länge ett internt motstånd mot att föreningen 

skulle bedriva second hand-butiker vid sidan av sin hjälpverksamhet, vilket en intervjuad 

företrädare beskriver på följande sätt: 

”Det var distrikten som startade den här verksamheten. Centralt var man helt 

ointresserad och tyckte det här var något som man inte ville ta i med tång. […] Det 

var ett stort motstånd faktiskt. [...] Man [tyckte] att det var väl ingen 

professionalitet i att hantera kläder och gammal lump. Skulle Röda Korset bli känt 

för det när man ändå hade viktigare saker att ägna vår tid åt?”251 

 

4.5 Tidshorisont och finansiering 

De flesta av de kartlagda exemplen – 56 av 75 stycken – utgör permanenta verksamheter, 

medan resterande utgör tidsbegränsade projekt. I Tabell 4 nedan ges en överblick av 

exemplens tidshorisonter, uppdelat utifrån deras organisationsformer. 

 

Organisationsform Permanent Projekt 

Ideell förening 39 15 

Ekonomisk förening 9 0 

Stiftelse 5 3 

Trossamfund 3 1 

Totalt 56 19 

 

Tabell 4. Tidshorisonter i de kartlagda exemplen 
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Ett exempel på en permanent verksamhet är ”Reningsborg” som drivs i form av en ideell 

förening, där bland annat unga personer erbjuds arbetsträning, praktik, meningsfull fritid och 

socialt stöd inom ramen för second hand-butiker, biltvätt, café, trädgård, med mera. En annan 

permanent verksamhet är ”Activa” – som drivs i form av en stiftelse – där personer med 

funktionsnedsättning eller ohälsa ges möjlighet till arbetsträning i den egna verksamheten 

eller hos andra arbetsgivare. 

Ett exempel på ett tidsbegränsat projekt är ”Växthuset” – som drivits av den ideella föreningen 

Urkraft med finansiering från Allmänna arvsfonden – där personer med psykisk ohälsa eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska erbjudas grön rehabilitering och arbetstillfällen i 

ett växthus. Ett annat projekt är ”Grön landsbygdsintegration” – som den ekonomiska 

föreningen Nybrukarna i Småland drivit med finansiering från Leader Linné och Jordbruks-

verkets landsbygdsfond – där det kartlagda exemplet ”Tolgmodellen” utvecklats i syfte att 

erbjuda grön rehabilitering, praktik och språkträning för nyanlända personer. 

Av de 56 exempel som drivs i form av permanenta verksamheter startade åtminstone 17 

stycken som tidsbegränsade projekt. Till exempel utvecklades ”Yalla Trappan” – som nu är en 

permanent verksamhet som drivs i form av en ideell förening – genom flera olika projekt som 

drevs i samarbete mellan studieförbundet ABF och ABL Konsult, med finansiering från bland 

andra Europeiska socialfonden och Malmö stad. På motsvarande sätt utvecklades 

”Funkisförmedlingen” – som nu är en permanent verksamhet inom den ideella föreningen 

Funkibator – genom ett projekt som föreningen drev med finansiering från Allmänna 

arvsfonden. En intervjuad företrädare för ”S:t Mary” – som utvecklats inom ramen för flera 

projekt med finansiering från Europeiska socialfonden, Tillväxtverket, med flera – beskriver 

övergången från tidsbegränsat projekt till permanent verksamhet på följande sätt: 

”När jag sa att vi skulle starta ett S:t Mary så var det nog ingen som sa annat än: 

Jaha, här kom ett nytt projekt. Det var inte som så stor grej med det. Sen blev det 

så tydligt när det blev ett hus som renoverades och vi satte igång med en 

skaparverkstad och ett café […] Då var det flera som sa: Det visste vi ingenting om 

att det skulle bli så här stort […] Sen började jag jobba för att vi skulle få ekonomi 

i det här, så att det skulle kunna bli varaktigt […] Då vaknade nog alla till [och sa]: 

Jaha, är det här någonting vi ska ha kvar alltså?”252 

Vissa av de kartlagda exempel som drivs i form av permanenta verksamheter driver även 

tidsbegränsade projekt inom ramen för sin verksamhet. Till exempel drivs projektet "Joint 

Attention" inom ramen för det kartlagda exemplet ”Lunds Fontänhus” med finansiering från 

Allmänna arvsfonden, i syfte att stötta personer med psykisk ohälsa till en meningsfull vardag 

och att hitta vägar in i arbetslivet genom att involvera dem i kulturproduktioner inom teater, 

musik, dans och skrivande. Ett annat exempel är projektet ”Innovate to Work” som drivits 

inom ramen för det kartlagda exemplet ”Right To Play” med finansiering från Vinnova, i syfte 

att utveckla en metod för nyanlända ungdomars långsiktiga etablering på arbetsmarknaden. 
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4.5.1 Tidsbegränsad finansiering 

De projekt som drivs i de kartlagda exemplen finansieras vanligen av externa bidragsgivare. 

Vanligast är projektfinansiering från Europeiska socialfonden, Allmänna arvsfonden och 

kommuner, men det förekommer även finansiering från Svenska Postkodstiftelsen, Leader, 

Vinnova, Tillväxtverket, regioner, med flera. Allmänna arvsfonden finansierar bland annat 

”Välkommen in och ta plats” som är ett projekt som drivits av den ideella föreningen Forza of 

Sweden i syfte skapa arbetsmöjligheter och ett socialt sammanhang för unga nyanlända 

personer. Europeiska socialfonden finansierar bland annat ”Signum – idéburet jobbspår” som 

syftar till att utveckla en modell för att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden 

att närma sig eller påbörja ett arbete eller en utbildning.  

Erfarenheterna från de kartlagda exemplen visar att projektfinansieringen gjort det möjligt att 

utveckla och testa nya verksamheter och arbetssätt. Samtidigt har tidsbegränsningen i denna 

finansiering skapat vissa problem, bland annat i form av hög personalomsättning. Det 

beskrevs på följande sätt av en företrädare för ”Uppstart Malmö” vid ett dialogseminarium: 

”Det blöder kunskap från idéburen sektor därför att organisationerna har otroligt 

dedikerade medarbetare som går fullt in i projekten, men som [tvingas] sluta med 

jämna mellanrum. Och även verksamhetsledarna tvingas ju att söka nya jobb på 

grund av bristande finansiering. Så om och om igen behöver hjulet uppfinnas.”253 

Vissa av de kartlagda exemplen finansieras genom andra tidsbegränsade medel från statligt 

håll. Det handlar bland annat om öronmärkta statsbidrag till idrottsföreningar för att stärka 

nyanlända personers etablering i det svenska samhället, som fördelas av Riksidrottsförbundet. 

Som beskrivits tidigare har sådana medel använts i ”Simidrott för alla” för att utbilda 

utrikesfödda personer till siminstruktörer, som sedan erbjudits arbetsmöjligheter i lokala 

simföreningar. Det handlar även om öronmärkta statsbidrag till studieförbund och 

folkhögskolor för att genomföra arbetslivsinkluderande insatser för utrikesfödda kvinnor och 

personer med funktionsnedsättning. En företrädare för studieförbundet Bilda beskrev vid ett 

dialogseminarium hur dessa bidrag skapat interna anställningsmöjligheter för deltagarna: 

”De riktade uppdragen för utrikesfödda kvinnor har gjort att vi har anställt många 

[av deltagarna] på Bilda, bland annat som ledare. Det har varit avgörande för att 

[…] de ska få nätverk och projektanställningar. Vi har [till exempel] ett projekt som 

heter ”Familjekompis” […] där nästan alla projektledare är utrikesfödda och 

kommer från den här [gruppen av deltagare].” 254 

 

4.5.2 Långsiktig finansiering 

De permanenta verksamheter som drivs i de kartlagda exemplen finansieras bland annat 

genom försäljning av varor och tjänster. I ”S:t Mary” tillverkas exempelvis ljus och accessoarer 
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av återbrukat material i deras skaparverkstäder, som sedan säljs i deras egna butiker. I ”Bräcke 

arbetsintegrering Göteborg” säljs i sin tur tjänster inom bland annat vaktmästeri, tvätteri, 

transport och trädgård till andra delar av stiftelsen Bräcke diakoni som driver verksamheten. 

I exemplen ”Yalla Trappan” och ”Sömnadskollektivet” säljs deras produkter och tjänster i 

samarbete med välkända storföretag såsom Coop, IKEA och H&M. 

Flera av de permanenta verksamheterna finansieras även genom att de utför 

arbetsmarknadsrelaterade tjänster på uppdrag av myndigheter och kommuner. Till exempel 

har ”Basta” ramavtal med Kriminalvården och över hundra kommuner för tjänster inom 

arbetsinriktad missbruksrehabilitering. Ett annat exempel är ”Blå Vägen” som bland annat 

erbjuder arbetsträning på uppdrag av Arbetsförmedlingen och flera kommuner. I flera fall 

upplevs dock ersättningsnivåerna vara otillräckliga för att täcka de faktiska kostnaderna för 

deltagarnas stödbehov. Det sägs även finnas förväntningar på att organisationerna själva ska 

bekosta handledarstöd och ibland även fylla ut ersättningen till deltagarna. Dessutom sägs 

vissa handläggare tolka upphandlingsreglerna alltför snävt, vilket krockar med den 

kombination av olika sorters åtgärder som erbjuds i många av de kartlagda exemplen. En 

företrädare för ”Blå Vägen” uttrycker det på följande sätt i en mailkonversation: 

”Det finns idag stora problem med att Arbetsförmedlingen stoppar idéburna 

aktörer från att göra de individuella insatser som behövs för att få deltagarna 

närmare arbetlivet […] Det kan handla om språkträning, digitaliseringsträning […] 

eller matcha mot arbete och studier. Idéburna aktörer ser till helhetsperspektivet 

för individen, vilket krockar med Arbetsförmedlingens [upphandling av 

arbetsträning] där de säger att de delar vi gör i en sammanhållen kedja av insatser 

ska upphandlas var för sig och utföras av andra aktörer.”255 

Några av de kartlagda exemplen finansieras genom ”idéburet offentligt partnerskap” (IOP) där 

civilsamhället och offentliga sektorn ingått ett formellt avtal om samverkan kring en viss 

samhällsutmaning. I kartläggningen är det särskilt vanligt bland idrottsföreningar, som i ”Work 

United” där ett IOP mellan idrottsföreningen Eskilstuna United och Eskilstuna kommun 

finansierar insatser för att utbilda och matcha långtidsarbetslösa personer med arbetstillfällen 

hos föreningens nätverk av sponsorer och partners. Ett annat exempel är ”Vi Tillsammans” 

där ett IOP mellan idrottsföreningen IF Elfsborg och Borås stad finansierat insatser för att 

anställa och handleda utrikesfödda personer och andra arbetslösa. Det beskrevs på följande 

sätt av en företrädare för IF Elfsborg vid ett dialogseminarium: 

”Det första året jobbade vi helt ideellt med detta […] och sedan skrev vi på ett IOP 

[…] som innebar att Borås stad gick in […] och finansierade det […] De står för 

projektanställningar […] och lite andra kostnader som kläder, lokaler och annat 

som vi behövde.”256 
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Citatet ovan visar även att interna resurser används för att finansiera vissa av de kartlagda 

exemplen, i detta fall i form av ideellt arbete. En intervjuad företrädare för ”Röda Korsets 

second hand” berättar att kombinationen av frivilligarbete och arbetsträning i sig kan främja 

arbetslivsinkludering genom att skapa nätverk och referenser för personer som står långt från 

arbetsmarknaden.257 En annan intervjuad företrädare framhåller istället den konkurrens som 

kan uppstå mellan frivilligarbete och annan arbetskraft: 

”[Röda Korsets second hand] ska bedrivas med frivilligarbetare som ska ställa upp 

gratis – man lägger sin tid på att hjälpa till i en butik. Samtidigt tar kretsen in 

praktikanter från Arbetsförmedlingen och Kriminalvården i verksamheten och då 

kan det bli så att de stöter ut de frivilliga […] Det blir [också] fler och fler anställda 

för att driva konceptet vi har, för det är alltför krångligt och ansvarsfullt. Det är en 

konflikt, det borde vara i huvudsak frivilliga […] Idag är det lätt att man tar in 

arbetskraft utifrån för att man får ett ekonomiskt bidrag för att anställa dem.”258 

Även andra sorters interna resurser används för att finansiera vissa av de kartlagda exemplen, 

såsom medlemsavgifter och personalresurser. ”Rätten till arbete” – som är en intern 

verksamhet inom den ideella föreningen Rädda Barnen – drivs exempelvis genom en 

medlemsfinansierad heltidstjänst. En företrädare för detta exempel framhåller i ett 

bakgrundssamtal att denna finansieringslösning gör dem friare att själva välja och kombinera 

olika grupper av deltagare än om de hade finansierats genom externa projektmedel. För 

idrottsföreningarnas del kan deras idrottsverksamhet skapa resurser även för deras 

arbetslivsinkluderande insatser. En företrädare för ”Vi Tillsammans” – som är en intern 

verksamhet inom idrottsföreningen IF Elfsborg – beskrev det på följande sätt vid ett 

dialogseminarium: 

”Ju bättre fotboll vi spelar desto bättre förutsättningar får vi. Man får aldrig 

glömma kärnverksamheten i det vi gör. För när Elfsborg är bra så får vi större 

möjligheter även i samhällsarbetet.”259 

Samtidigt finns det vissa spänningar mellan det ekonomiska och det sociala i flera av de 

kartlagda exemplen. Det beskrivs på följande sätt av en intervjuad företrädare för ”Röda 

Korsets second hand”: 

”Det är två läger inom Röda Korset kan man säga […] En del tycker det viktiga är 

den sociala delen och andra inser att om det ska fungera så måste man få ekonomi 

i det, så att man med de pengarna kan bedriva andra sociala verksamheter […] Vi 

kanske ska hitta en modell där det både finns finansiell och social funktion. Second 

hand-butikerna ska bedriva en finansiell verksamhet och se till att skapa så mycket 

pengar som möjligt, men man kanske ska ta in den sociala funktionen också.”260 

 
257 Intervju Röda Korsets second hand, 5 juni 2020b 
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4.6 Samarbete 

De kartlagda exemplen drivs ofta i samarbete med andra samhällsaktörer från offentlig sektor, 

civilsamhälle eller näringsliv. Samarbetet sker vanligen genom gemensamma projekt, 

partnerskap, finansiering eller matchning/förmedling av deltagare. 

 

4.6.1 Samarbete inom civilsamhället 

Flera av de kartlagda exemplen drivs i samarbete med andra organisationer inom 

civilsamhället. Till exempel drivs ”En väg in i det svenska samhället” i samarbete mellan 

Helsjöns folkhögskola, Svenska kyrkan och Erikshjälpen Second hand, för att kunna erbjuda 

utrikesfödda personer en kombination av utbildning, arbetsträning och praktik. Det finns även 

exempel där organisationer samarbetat genom att överföra sina arbetslivsinkluderande 

verksamheter till varandra. Det är bland annat fallet i ”Blixtjobb” som överfördes till 

Skyddsvärnet från Stockholms Stadsmission 2019, som i sin tur hade utvecklat verksamheten 

2011 med inspiration från ”Lønn som fortjent” (numera ”I job”) som drivits av Kirkens 

Bymisjon i Norge sedan 2004. Värdet av samarbete inom civilsamhället betonas inte minst 

inom idrottsrörelsen, vilket en företrädare för ”Karriärakademin” – som är en intern 

verksamhet inom Malmö FF – beskrev på följande sätt vid ett dialogseminarium: 

”Det finns ju otroligt många saker man kan lära sig av varandra, vi måste inte 

uppfinna hjulet hela tiden […] När Eskilstuna United skulle starta ”Work United” 

var [de] ju och träffade både FC Rosengård och [oss i] Malmö FF […] Likadant 

Brynäs, vi pratar ju hela tiden med varandra [och även] med Elfsborg har vi ju 

utbyten.”261 

Samtidigt finns viss konkurrens mellan olika organisationers arbetslivsinkluderande insatser, 

enligt erfarenheterna från de kartlagda exemplen. Dels konkurrerar de om extern finansiering 

till verksamheterna, dels om rekrytering av deltagare. Företrädaren för ”Karriärakademin” 

beskrev det på följande sätt vid samma dialogseminarium: 

”Jag tror att ju fler som jobbar med de här frågorna [desto bättre] […] och vi väljer 

att se det som ett komplement till varandra […] Sedan är det klart att det blir 

konkurrens om samma medel och samma målgrupp, men så är det ju inom 

civilsamhället så det är ju inget som har just med fotboll att göra […] Vi har visat 

att på planen är vi bittra antagonister men bredvid plan så är vi faktiskt ganska bra 

kompisar. Inte i alla frågor, men när det gäller just fotbollens samhällsnytta.”262 

 

 

 

 
261 Dialogseminarium, 21 okt 2020 
262 Dialogseminarium, 21 okt 2020 



 

 64 

4.6.2 Samarbete med näringslivet 

I de kartlagda exemplen är det särskilt vanligt att idrottsföreningar samarbetar med 

näringslivet i sina arbetslivsinkluderande insatser. Framför allt handlar det om att 

föreningarnas nätverk av sponsorer och partners tillvaratas för att matcha deltagarna med 

arbetsmöjligheter i privata företag. I Figur 10 nedan illustreras exempelvis samarbetet mellan 

idrottsföreningen Malmö FF, föreningens samarbetsföretag och Malmö stad i 

”Karriärakademin”. 

 
 

Figur 10. Samverkan i ”Karriärakademin”263 

 

Bland de exempel som betecknar sig som arbetsintegrerande sociala företag finns samarbeten 

med flera välkända storföretag, såsom Coop, IKEA och H&M, som en del i de senares 

hållbarhetsarbete. I ”Sömnadskollektivet” har ett samarbete ingåtts med Coop om försäljning 

av de återanvändbara fruktpåsar som tillverkas i deras kooperativa skrädderi. I ”Yalla Trappan” 

har samarbeten ingått med IKEA och H&M om försäljning av sömnadstjänster, vilket beskrivs 

på följande sätt på deras webbplats: 

”Yalla Trappan har ett unikt samarbete med IKEA som bland annat innebär att vi 

utför sömnadstjänster inne på varuhuset IKEA Svågertorp […] Under våren 2019 

ingick Yalla Trappan och H&M ett samarbete som är det enda av sitt slag i Sverige. 

I sin satsning ”Take care” för ett längre hållbart plagg kan du i H&M:s butik på 

Gustav Adolfs Torg få dina plagg lagade eller ändrade.”264 

Bland de kartlagda exemplen finns även andra sorters samarbeten med näringslivet. Ett 

exempel är ”Universell utformning av arbetsplatser” där fackförbundet Akademikerförbundet 

SSR samarbetar med arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor, bland andra, för att 

utforma arbetsplatser som fungerar för många olika människor oavsett funktionsvariation, 

 
263 E-post från en företrädare för Karriärakademin, 2 maj 2022 – återgiven med utgivarens tillåtelse 
264 https://www.yallatrappan.com/verksamhet/atelje/, 14 okt 2021 

https://www.yallatrappan.com/verksamhet/atelje/
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hälsostatus, ursprung, med mera. En intervjuad företrädare för detta exempel beskriver 

värdet av sektorsöverskridande samarbete på följande sätt: 

”Alla de här olika samarbetena som finns idag, de är ju oftast sektoriella, medan 

vi är tvärsektoriella […] Om vi kan skära på en annan ledd så tror jag att vi kan få 

till […] ett tvärsektoriellt lärande […] Och det är där som en del av energin ligger, 

för börjar vi bli alltför segmenterade i arbetsgivare, fackförbund och 

främjandemyndigheter så är vi tillbaka i den vanliga stuprörsmodellen.”265 

 

4.6.3 Samarbete med offentlig sektor 

Många av de kartlagda exemplen drivs i samarbete med aktörer från den offentliga sektorn, 

såsom kommuner, regioner och myndigheter. I ”Fritidsbanken” – som erbjuder arbetsträning 

och anställning för personer som står långt från arbetsmarknaden – drivs de lokala 

verksamheterna i samarbete mellan kommuner, idrottsföreningar, församlingar, 

studieförbund och andra intressenter. Ett annat exempel är ”Vi vill bidra” som drivs i 

samarbete mellan föreningen och brukarkooperativet JAG, kommuner, arbetsgivare och 

deltagare med funktionsnedsättning, för att möjliggöra meningsfull sysselsättning för 

personer med omfattande funktionsnedsättning utanför daglig verksamhet. I flera av de 

kartlagda exemplen sker samarbeten med kommuner inom ramen för ”idéburet offentligt 

partnerskap” (IOP). Utöver de tidigare beskrivna IOP:erna som ingåtts mellan idrotts-

föreningar och kommuner förekommer det även bland andra organisationer i civilsamhället. 

Till exempel drivs ”Kvinna i Botkyrka” inom ramen för ett IOP med Hela Människan, 

studieförbundet Bilda, Botkyrka Folkhögskola, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen, för 

att skapa arbetsmöjligheter för utrikesfödda kvinnor. 

I vissa kartlagda exempel finns samtidigt en upplevd konkurrens om deltagare och resurser 

gentemot de arbetslivsinkluderande verksamheter som drivs i offentlig regi. En företrädare 

för ”Blixtjobb” beskrev konkurrenssituationen gentemot kommuner på följande sätt vid ett 

dialogseminarium: 

”Vi har flera kommuner som vi suttit och pratat med som vill starta upp Blixtjobb 

själva. Och vi är så pass snälla att vi tar mötena för att prata om: Vad kan vi, vad 

gör vi och så vidare. Men vi är också tydliga med kommunerna och säger till dem 

att: Vi tror inte att det blir så bra om ni gör det här själva, utan vi tror att det blir 

lättare om vi eller någon annan gör det.”266 

Flera av de kartlagda exemplen samarbetar med Arbetsförmedlingen, dels för att få deltagare 

till sina arbetslivsinkluderande insatser, dels för att få ersättning för att driva insatserna. I 

”Origo Resurs” har föreningen Origo till exempel ingått ett avtal med Arbetsförmedlingen för 

att erbjuda arbetsinriktad rehabilitering för långtidssjukskrivna personer vid deras verkstäder 

 
265 Intervju UUA, 20 feb 2020 
266 Dialogseminarium, 22 mar 2022 
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inom textil, skapande, snickeri, med mera. I ”Mer än jobb” har Svenska kyrkan ingått ett 

nationellt avtal med Arbetsförmedlingen för att underlätta samarbeten kring arbetslivs-

inkluderande insatser. Samtidigt har samarbetet försvårats av Arbetsförmedlingens 

omorganisering och nedskärningar, i flera av de kartlagda exemplen. En intervjuad företrädare 

för ”Goda Livet” berättar att Arbetsförmedlingens anvisning av deltagare till arbetsträning i 

deras verksamhet har halverats på grund av detta.267 Vid ett dialogseminarium beskrevs 

liknande konsekvenser av en företrädare för ”En bra start”: 

”Med tanke på att det är så många [av Arbetsförmedlingens] lokalkontor som har 

lagt ner så har de ju bara kvar tre noder i Gävleborgs län. Och då var det så långt 

till inskrivningen [att] de hade fullt upp med att bara skriva in nya arbetslösa. Så 

de kunde absolut inte mäkta med någon sådan här aktivitet.”268 

I flera av de kartlagda exemplen understryks vikten av självständighet gentemot den offentliga 

sektorn. ”Basta” avstår i princip helt från offentliga bidrag (med undantag för lönebidrag), 

sponsoravtal med företag eller donationer från privatpersoner för att säkerställa sitt 

oberoende och stå på egna ben. Även Skyddsvärnet, som driver det kartlagda exemplet 

”Blixtjobb”, avstår från offentliga bidrag av samma anledning. I ”Hela Människan” – som drivs 

i form av en ideell förening som skapar arbetsmöjligheter för personer i utsatta livssituationer 

– beskrivs vikten av självständighet på följande sätt på deras webbplats: 

”Det är viktigt för Hela Människan att vara organisatoriskt fristående från den 

offentliga sektorn för att också vara en kritisk röst i samhället.”269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
267 Intervju Goda Livet, 5 maj 2020 
268 Dialogseminarium, 18 maj 2020 
269 https://helamanniskan.se/stockholmslan/var-verksamhet/, 27 maj 2022 

https://helamanniskan.se/stockholmslan/var-verksamhet/
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5. Analys av det innovativa i civilsamhällets arbetslivsinkluderande insatser 

De 75 kartlagda exemplen visar att många olika organisationer i dagens svenska civilsamhälle 

driver många olika insatser för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står 

långt från arbetsmarknaden. På så sätt ger kartläggningen belägg för att det svenska 

civilsamhället har upprätthållit sin historiska tradition av arbetslivsinkluderande insatser, med 

allt från 1800-talets arbetscentraler till 1950-talets skyddade verkstäder.270 Denna kontinuitet 

kan även ses som en del i civilsamhällets minst lika långa tradition av social innovation, där de 

utvecklat nytänkande insatser för att möta samhällsutmaningar och förbättra människors 

livsvillkor.271 I detta avsnitt analyseras i vilken mån och på vilket sätt som civilsamhällets nutida 

insatser för arbetslivsinkludering kan sägas vara innovativa. Det görs med avstamp i tidigare 

forskning som visar att det ”nya” i social innovation handlar om de sociala mål och medel som 

avgör varför det skapas något nytt, vad som skapas, var det skapas och vem som skapar det.272 

 

5.1 Varför det skapas 

Varför det skapas handlar om vilka drivkrafter som ligger bakom civilsamhällets arbetslivs-

inkluderande insatser och vilken förändring som eftersträvas genom dessa insatser. Det kan 

ses som ett uttryck för de sociala mål som kännetecknar social innovation, enligt tidigare 

forskning, i betydelsen av att det främsta syftet med sådan innovation är att bidra till ökat 

välmående, inkludering och egenmakt.273 I de kartlagda exemplen kan följande drivkrafter och 

strävanden urskiljas: 

• Att motverka social exkludering och utanförskap – där olika missgynnande faktorer 

bidrar till en socialt och ekonomiskt utsatt livssituation274 – är en gemensam drivkraft 

för de kartlagda exemplen. Framför allt handlar det om att motverka konsekvenserna 

av samhällsutmaningar i form av arbetslöshet, ohälsa och segregation både för 

enskilda individer och för samhället i stort. Exemplen riktar särskilt in sig på att 

motverka sådana konsekvenser för personer som bedöms stå långt från 

arbetsmarknaden, i bemärkelsen att de har svårt att få, utföra och behålla ett arbete 

på grund av olika missgynnande faktorer. Som illustration kan ”Blixtjobb” nämnas, där 

personer som lever i utsatthet på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller 

annat erbjuds anställning utifrån mottot ”hjälp till självhjälp”. De kartlagda exemplens 

drivkraft att motverka social exkludering och utanförskap kan ses som ett uttryck för 

den ”sociala behovsorientering” som anses ligga bakom civilsamhällets innovations-

 
270 Hallerby 1988, Hedin m.fl. 2015 
271 Amnå 1995, Anheier m.fl. 2019, Lindberg 2021, Lindberg & Nahnfeldt 2017a, Smith 2021/1973 
272 Lindberg 2019 & 2021 
273 BEPA 2010, Moulaert m.fl. 2013, Mulgan & Pulford 2010 
274 Johansson m.fl. 2010, Petersson & Davidsson 2016 
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förmåga275 – det vill säga inriktningen på att upptäcka, artikulera och adressera 

ouppfyllda sociala behov utifrån ”upplevda nödvändigheter”.276 

 

• Att kompensera för statens och marknadens tillkortakommanden på arbets-

marknaden är en annan gemensam drivkraft i flera av de kartlagda exemplen.277 Detta 

eftersom de motiveras av att samhällets övriga insatser inte räckt till för att säkerställa 

arbete och sysselsättning för alla, allra minst för dem som står långt från 

arbetsmarknaden. I exemplen handlar det särskilt om att kompensera för de skärpta 

krav och villkor på svenska arbetsmarknaden, som gjort det allt svårare att få och 

behålla ett arbete för dem som inte kan leva upp till dessa.278 Som illustration kan ”En 

bra start” nämnas, där unga personer som ligger långt ifrån anställningsbarhet erbjuds 

vardagsrutiner, gemenskap och arbetstillfällen genom att matchas till praktik i idrotts-

föreningen Brynäs IF:s företagsnätverk. De kartlagda exemplens kompenserande 

drivkraft ligger i linje med den efterfrågan som finns på fler civilsamhälles-

organisationer som utförare av välfärdstjänster, där de förväntas kunna bidra med 

särart och mervärde genom sina roller som röstbärare, utförare och innovatör.279 Den 

ligger även i linje med den växande efterfrågan på nytänkande sätt att tackla 

svårhanterliga samhällsutmaningar, där komplexa orsakssamband och avsaknad av 

enkla lösningar gör dem till ”lömska problem” som behöver hanteras inom alla 

samhällssektorer.280 

 

• Mer inkluderande arbetsmarknadsinsatser är en gemensam strävan i de kartlagda 

exemplen. I kontrast till den svenska aktiveringspolitikens strikta krav och villkor281 

handlar det bland annat om att fånga upp och möta behoven bland de personer som 

faller mellan stolarna i offentliga skyddsnät och stödåtgärder, på grund av stuprören 

mellan ansvariga myndigheters skilda roller och uppdrag.282 Det handlar även om att 

öppna upp alternativa vägar in i arbetslivet än genom traditionell arbetsförmedling, 

både för dem vars omfattande behov inte ryms inom arbetsmarknadspolitikens ramar 

och för dem som har lågt förtroende för myndigheter. Som illustration kan ”Street 

Business” nämnas, där personer som lever i utsatthet på grund av hemlöshet, missbruk 

eller annat ges möjlighet att försörja sig själva genom en gemensam ekonomisk 

förening, utan att behöva gå via de myndigheter som de är trötta på att leva i händerna 

på. I de kartlagda exemplen handlar strävan efter mer inkluderande arbetsmarknads-

insatser även om att skapa en mer sammanhängande och långsiktig process för arbets-

 
275 Krlev m.fl. 2019, Lindberg 2021 
276 Gawell 2013a 
277 Steinberg 2006, Weisbrod 1975 
278 Danermark m.fl. 2021, Diedrich m.fl. 2020, Funck Ritshoff 2021, Gustafsson m.fl. 2018, Hedin & Laurelii 2016 
& 2017, Hobbins 2016, Nysta 2021a, Sjögren 2021, Tholén m.fl. 2017, Wikström & Ahnlund 2018 
279 Meeuwisse & Sunesson 1998, Nachemson-Ekwall 2021, Segnestam Larsson 2019, Wijkström 2012 
280 Anheier m.fl. 2019, Churchman 1967, Howaldt m.fl. 2018, Lindberg 2021 
281 Bengtsson & Berglund 2012, Davidsson 2016, Johansson m.fl. 2010, Wikström & Ahnlund 2018 
282 Altmann & Yngfalk 2021, Nysta 2021a 
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livsinkludering, för att motverka den rundgång och ryckighet som kännetecknar den 

svenska arbetsmarknadspolitiken.283 

 

• En synvända på arbetslivsinkludering eftersträvas i flera av de kartlagda exemplen, 

där deltagarnas förmågor och potential utgör utgångspunkt snarare än individuella 

brister.284 I detta omfattas en ambition att förstå och möta varje deltagares 

förutsättningar och behov när det gäller arbetslivsinkludering, vilket kan ses som ett 

uttryck för att social inkludering för den enskilde personen kan handla om mycket mer 

än att enbart ha ett arbete.285 Som illustration kan ”Vi vill bidra” nämnas, där personer 

med omfattande funktionsnedsättning ges möjlighet till meningsfull sysselsättning 

med ”riktiga arbetsuppgifter” på ”riktiga arbetsplatser” som alternativ till daglig 

verksamhet. De kartlagda exemplens eftersträvade synvända omfattar även en 

ambition att stärka deltagarnas egenmakt att påverka samhället och sina egna liv. Det 

eftersträvas dels genom ”hjälp till självhjälp” där deltagarna hjälps på ett sådant sätt 

att de sedan kan klara sig på egen hand.286 Dels eftersträvas det genom 

”självorganiserad självhjälp” där människor som själva har eller haft de adresserade 

problemen engagerar sig.287 Sammantaget kan den eftersträvade synvändan sägas 

ligga i linje med tidigare forskningsrön om att civilsamhället kan ”tillhandahålla andra 

värden och synsätt på människors resurser och mänskligt arbete”.288 

 

5.2 Vad som skapas 

Vad som skapas handlar om formen och innehållet i civilsamhällets arbetslivsinkluderande 

insatser. Det kan ses som ett uttryck för de sociala medel som kännetecknar social innovation, 

där nya sociala praktiker, relationer och strukturer bidrar till att möta samhällsutmaningar och 

förbättra människors livsvillkor.289 Kartläggningen ger en bred och varierad bild av de olika 

åtgärder som erbjuds av svenska civilsamhällesorganisationer för att möjliggöra arbete och 

sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. I ljuset av de övergripande 

kategorier av åtgärder som urskilts utifrån tidigare forskning290 omfattas följande åtgärder i 

de kartlagda exemplen: 

• Arbetsförberedelse – som i de kartlagda exemplen omfattar olika sorters åtgärder för 

att deltagarna ska bli mer redo för arbetslivet. Den praktik och arbetsträning som 

erbjuds i flera av exemplen kan räknas till denna kategori, där deltagarna får pröva på 

en arbetsplats eller vissa arbetsuppgifter. Dessutom kan arbetsinriktad rehabilitering 

 
283 Diedrich m.fl. 2020, Gustafsson 2014, Hedin & Laurelii 2017, Hollertz 2010 
284 Bengtsson & Berglund 2012, Davidsson 2016, Johansson m.fl. 2010, Wikström & Ahnlund 2018 
285 Gustafsson m.fl. 2018 
286 Lundström 1996, Meeuwisse 2008, Meeuwisse & Sunesson 1998, Uddhammar 1999 
287 Levander & Glad 2017, Meeuwisse 2008, Meeuwisse & Sunesson 1998 
288 Hedin & Laurelii 2017, sid 26 
289 BEPA 2010, Moulaert m.fl. 2013, Mulgan & Pulford 2010 
290 T.ex. Bengtsson & Berglund 2012, Forslund & Liljeberg 2021, Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Ulmestig 2020 
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räknas in, där deltagarna stöttas i sin återhämtning från sjukskrivning, missbruk eller 

annan ohälsa, samtidigt som de får hjälp att närma sig arbetsmarknaden. Även den 

utbildning som erbjuds kan räknas in, med arbetsinriktade utbildningsinsatser för att 

matcha deltagarnas kompetens med aktuella behov på arbetsmarknaden. Åtgärderna 

för personlig utveckling kan också sägas tillhöra denna kategori, där deltagarna får 

hjälp att öka sitt självförtroende och sin självkännedom när det gäller arbete och 

sysselsättning. Detsamma gäller frivilligarbete och fritidsaktiviteter, i och med att det 

kan generera kontakter, kompetenser och välmående som ökar deltagarnas 

anställningsbarhet, enligt tidigare studier.291 Dessutom kan mentorskap räknas in, där 

etablerade yrkesverksamma hjälper till att öppna dörrar till arbetsmarknaden inom 

sina yrkesområden i några av exemplen. 

 

• Arbetsintegrering – som i de kartlagda exemplen omfattar olika åtgärder för att stötta 

deltagarna i att hitta, få och utföra ett arbete. Framför allt kan den anställning som 

erbjuds i flera av exemplen räknas till denna kategori, med reguljärt eller anpassat 

lönearbete utifrån deltagarnas varierande förutsättningar och behov. Även matchning 

kan sägas tillhöra denna kategori, där deltagarna matchas med arbetsgivare för att 

hitta och skapa anställningsmöjligheter. Företagande är en annan åtgärd som kan 

räknas in, där deltagarna involveras i driften av arbetsintegrerande sociala företag eller 

annat företagande. Även i denna kategori kan frivilligarbete räknas in, i och med att 

deltagarna där erbjuds arbetstillfällen – om än oavlönade. 

 

• Aktivering – som i de kartlagda exemplen omfattar olika åtgärder för att ge deltagarna 

möjlighet till arbete och sysselsättning med lägre krav och mer stöd än på övriga 

arbetsmarknaden. Den dagliga verksamhet som erbjuds i några av exemplen kan 

räknas till denna kategori, där personer med funktionsnedsättning erbjuds anpassad 

sysselsättning inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Dessutom kan allmän sysselsättning, vardagsrutiner, samt frivilligarbete och 

fritidsaktiviteter räknas in, i och med att det ger deltagarna möjlighet till en aktiv och 

meningsfull vardag för att förebygga passivitet och ohälsa. Den gemenskap som 

erbjuds kan också räknas in, där deltagarna ges tillgång till ett socialt sammanhang 

som kan motverka isolering och skapa nya kontakter. 

 

 
291 Forum 2021, Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Sjögren 2021 
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Figur 11. Åtgärder för arbetslivsinkludering i de kartlagda exemplen 

 

I Figur 11 ovan illustreras de åtgärder som omfattas i de kartlagda exemplen, indelat i de 

övergripande åtgärdskategorierna arbetsförberedelse, arbetsintegrering och aktivering. 

Pilarna i figuren illustrerar att de olika kategorierna ofta överlappar varandra i civilsamhällets 

arbetslivsinkluderande insatser. Det frivilligarbete som erbjuds i flera av exemplen kan 

exempelvis både ha en arbetsintegrerande funktion genom att erbjuda (oavlönade) 

arbetstillfällen, och en arbetsförberedande funktion genom att generera kontakter, 

kompetenser och välmående som kan öka deltagarnas anställningsbarhet. Dessutom kan 

frivilligarbete och även fritidsaktiviteter ha en aktiverande funktion genom att ge möjlighet 

och incitament till en aktiv och meningsfull vardag. Alla de åtgärder som ingår i kategorin med 

aktivering kan dessutom sägas ha potential att bli arbetsförberedande genom att göra 

deltagarna mer redo för arbetslivet. De aktiverande åtgärderna kan även sägas ha en 

arbetsintegrerande funktion i och med att det i flera fall innebär att deltagarna får ett slags 

arbete och stöttas i utförandet av detta arbete. 

I de kartlagda exemplen kombineras ofta olika åtgärder för att möjliggöra arbete och 

sysselsättning utifrån deltagarnas specifika förutsättningar och behov. I flera exempel beskrivs 

sådana kombinationer som ”en kedja” av åtgärder, som hjälper deltagarna att stegvis närma 

sig arbetslivet. Som illustration kan ”Signum – idéburet jobbspår” nämnas, där tanken är att 

skapa en sammanhållen kedja från det första inskrivningssamtalet vidare ut till jobb eller 

studier för personer som står långt från arbetsmarknaden. Sådana kedjor ligger i linje med 

tidigare lärdomar om vikten av att fokusera på deltagarnas stegförflyttning i förhållande till 

sitt utgångsläge.292 Det ligger även i linje med tidigare forskningsrön om att olika sorters 

åtgärder kan behöva kombineras för att uppnå arbetslivsinkludering.293 Det handlar då särskilt 

om att kombinera arbetsmarknadsfokuserade och sociala åtgärder, för att kunna matcha den 

komplexa problematik som ofta ligger bakom social exkludering och utanförskap, där flera 

 
292 Funck Ritshoff 2021 
293 Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Heidenreich & Aurich-Beerheide 2014, Væksthusets Forskningscenter 2019 
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olika faktorer bidrar till en utsatt livssituation.294 I de kartlagda exemplen tar sig sådana 

kombinationer bland annat uttryck i att matchning och praktik kombineras med 

fritidsaktiviteter och personlig utveckling. Den helhetssyn på varje persons livssituation som 

förespråkas i flera av exemplen kan också ses som ett uttryck för sådana kombinationer. 

 

5.3 Var det skapas 

Var det skapas handlar om vilka sammanhang som civilsamhällets arbetslivsinkluderande 

insatser bidrar till att förnya, till exempel ett visst verksamhetsområde eller en viss 

organisation. Det kan ses som ett uttryck för att det innovativa i social innovation handlar om 

att erbjuda mer rättvisa, hållbara eller effektiva angreppssätt och perspektiv i förhållande till 

samhällets övriga insatser inom det aktuella området.295 De kartlagda exemplen kan framför 

allt sägas bidra till förnyelse inom följande områden: 

• Arbetsmarknaden är det verksamhetsområde som de kartlagda exemplen mest 

uppenbart bidrar till att förnya. Förnyelsen kan sägas bestå i att de tillvaratar 

civilsamhället som en arena och resurs för arbetslivsinkludering, i kontrast till det 

traditionella samhällskontrakt där civilsamhällets organisationer tillskrivits endast en 

begränsad roll i arbetsmarknadspolitiska insatser.296 Mer specifikt tillvaratas dessa 

olika arenor och resurser i exemplen: 

 

o Civilsamhällets befintliga mötesplatser och verksamheter inom kultur, idrott, 

folkbildning, hjälpverksamhet, kooperation, second hand, med mera, 

tillvaratas i flera av de kartlagda exemplen för att både upptäcka och adressera 

behov av försörjning, sysselsättning och gemenskap bland personer som står 

långt från arbetsmarknaden. Som illustration kan de exempel som drivs av 

idrottsföreningar nämnas, där befintliga föreningsaktiviteter tillvaratas dels för 

att identifiera personer som har behov av arbete och sysselsättning, dels för 

att erbjuda arbetslivsinkluderande insatser. Dessutom tillvaratas 

idrottsföreningarnas nätverk av sponsorer och partners för att matcha till 

arbete i övriga samhället. 

 

o Civilsamhällets befintliga roller som röstbärare, utförare och innovatör297 

tillvaratas i flera av de kartlagda exemplen för att såväl upptäcka som artikulera 

och adressera behov av försörjning, sysselsättning och gemenskap bland 

personer som står långt från arbetsmarknaden. Som illustration kan de 

exempel som drivs av funktionsrättsorganisationer nämnas, som identifierar 

och påtalar bristen på arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning 

 
294 Johansson m.fl. 2010, Petersson & Davidsson 2016 
295 BEPA 2010, Lindberg 2019 & 2021, Mulgan & Pulford 2010 
296 Lundström 1996, Stryjan & Wijkström 2001, Wijkström 2012 
297 Anheier m.fl. 2019, Lindberg 2021, Wijkström 2012 
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utifrån sin roll som röstbärare, som erbjuder arbetslivsinkluderande insatser 

för att råda bot på denna brist utifrån sin roll som utförare, och som fyller 

luckor och överbygger stuprör i välfärdssystemet när det gäller arbetslivs-

inkludering för personer med funktionsnedsättning utifrån sin roll som 

innovatör. 

 
o Civilsamhällets befintliga traditioner av medborgerligt engagemang298 tillvara-

tas också i flera av de kartlagda exemplen. Dels genom att erbjuda såväl 

frivilligarbete som fritidsaktiviteter som en väg till arbete och sysselsättning för 

personer som står långt från arbetsmarknaden.299 Dels genom att använda 

”självorganiserad självhjälp” och ”hjälp till självhjälp” som förhållningssätt för 

att stärka deltagarnas egenmakt.300 Som illustration kan de exempel som drivs 

av folkbildningsorganisationer nämnas, där ”hjälp till självhjälp” används för att 

stötta deltagarnas väg mot arbetslivet genom aktivt och gemensamt lärande 

utifrån deras egna förutsättningar och behov. 

 

• Själva civilsamhället är också ett sammanhang som de kartlagda exemplen kan sägas 

bidra till att förnya. Det handlar om att de: 

 

o Förnyar bilden av civilsamhället när gäller dess roll på den svenska 

arbetsmarknaden. Detta görs genom att de kartlagda exemplen synliggör civil-

samhällesorganisationernas mångfacetterade roll som arbetsgivare, arbets-

integrerande arena och arbetsförberedande resurs, i kontrast till arbetslivs-

forskningens ensidiga fokus på civilsamhällets fackliga verksamhet.301 

  

o Förnyar civilsamhällets organisering genom att helt nya organisationer 

skapats för att driva de arbetslivsinkluderande insatserna i flera av de kartlagda 

exemplen, likväl som att nya interna verksamheter etablerats inom ramen för 

befintliga organisationer i andra exempel. Som illustration kan arbets-

integrerande sociala företag nämnas, vilka kan ses som ett nytänkande sätt att 

organisera arbetslivsinkluderande insatser i det svenska civilsamhället. 

 
o Samtidigt bevarar homogena och könssegregerade strukturer i civilsamhällets 

egen arbetskraft302 i och med att få av de kartlagda exemplen verkar tillvarata 

sina arbetslivsinkluderande insatser för att öka jämställdheten och mångfalden 

i de egna organisationerna. Det är framför allt vissa idrottsföreningar, studie-

 
298 von Essen & Svedberg 2020, de Wit m.fl. 2019, Evers & Brandsen 2016 
299 Forum 2021, Hedin & Laurelii 2016 & 2017, Sjögren 2021 
300 Levander & Glad 2017, Lundström 1996, Meeuwisse 2008, Meeuwisse & Sunesson 1998, Uddhammar 1999 
301 Se t.ex. Bakker m.fl. 2015, Hvid m.fl. 2011 
302 Jutterström m.fl. 2018, Lindström m.fl. 2015, SCB 2019, Unionen 2016 
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förbund och arbetsintegrerade sociala företag som integrerar deltagarna i sin 

egen personalstyrka, genom att erbjuda långsiktiga interna arbetstillfällen. I 

övriga exempel erbjuds mestadels tidsbegränsade insatser, där deltagarna 

sedan slussas vidare till andra arbetsgivare. 

 

5.4 Vem som skapar det 

Vem som skapar det handlar om nytänkande involvering av olika deltagare, organisationer 

och andra samhällsaktörer i civilsamhällets arbetslivsinkluderande insatser. Det kan ses som 

ett uttryck för de sociala medel som kännetecknar social innovation, där nya lösningarna 

utvecklas genom kollektiva processer, med nya sociala praktiker, relationer och strukturer.303 

I de kartlagda exemplen handlar involveringen framför allt om att: 

• Olika deltagare involveras som står långt från arbetsmarknaden på grund av 

missgynnande faktorer i form av utländsk bakgrund, ung ålder, funktionsnedsättning, 

ohälsa, missbruk, hemlöshet, långtidsarbetslöshet, med mera. Även om dessa 

deltagare till stor del överensstämmer med de som bedöms ha störst behov av 

arbetslivsinkluderande insatser i tidigare studier304 så har identifieringen av dessa inte 

enbart skett utifrån allmänna insikter eller offentliga aktörers angivna prioriteringar. I 

flera fall har identifieringen av deltagare även skett inom ramen för civilsamhällets 

befintliga mötesplatser och verksamheter, där behov av försörjning, sysselsättning och 

gemenskap identifierats. I vissa av exemplen har deltagarna en aktiv roll i 

utformningen och driften av de arbetsinkluderande insatserna, vilket kan sägas vara 

nytänkande i kontrast till den passiva roll som traditionellt tillskrivs dem som nyttjar 

välfärdstjänster.305 Som illustration kan de insatser som drivs av brukarorganisationer 

och arbetsintegrerande sociala företag nämnas, där människor som själva har eller 

haft behoven engagerar sig genom ”självorganiserad självhjälp”.306 I andra exempel 

verkar deltagarnas involvering vara mer begränsad, vilket bland annat kan bero på att 

deras deltagande ofta är kortvarigt och anvisat av offentliga aktörer. 

 

• Olika organisationer involveras i de kartlagda exemplen genom den mångfald av civil-

samhällesorganisationer som driver eller på annat sätt bidrar till de arbetslivs-

inkluderande insatserna. Allt från idrottsföreningar, studieförbund och församlingar 

till hjälporganisationer, brukarorganisationer och kooperativ finns representerade 

bland exemplen, vilket kan ses som ett uttryck för den organisatoriska mångfald som 

kännetecknar det svenska civilsamhället i stort.307 Precis som i det övriga civilsamhället 

 
303 BEPA 2010, Moulaert m.fl. 2013, Mulgan & Pulford 2010 
304 Danermark m.fl. 2021, Diedrich m.fl. 2020, Gustafsson m.fl. 2018, Hedin & Laurelii 2017, Hobbins 2016, 
Tholén m.fl. 2017, Tideman m.fl. 2017, Wikström & Ahnlund 2018 
305 Albinsson 2013, Denvall & Wright Nielsen 2006, Lindberg m.fl. 2018, Sabato m.fl. 2017 
306 Levander & Glad 2017, Meeuwisse 2008, Meeuwisse & Sunesson 1998 
307 von Essen 2021, Linde & Scaramuzzino 2017, Nachemson-Ekwall 2021 
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drivs merparten av de kartlagda exemplen av ideella föreningar, men även av 

ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund, samt att aktiebolag förekommer som 

dotterbolag till vissa av dessa organisationer. Ett nytänkande inslag är att helt nya 

verksamheter för arbetslivsinkludering skapats i de kartlagda exemplen, antingen i 

form av fristående organisationer eller inom ramen för organisationer som i flera fall 

varit verksamma under lång tid. Det bekräftar tidigare forskningsrön om att såväl stora 

och väletablerade som mindre och nyetablerade organisationer driver arbetslivs-

inkluderande insatser i det svenska civilsamhället.308 Den organisatoriska förnyelsen 

kan även ses som ett uttryck för den goda förmåga till social innovation som 

civilsamhällets organisationer anses ha, samtidigt som exemplen också bekräftar 

tidigare slutsatser att innovationsförmågan kan variera.309 Internt har det funnits visst 

motstånd i vissa av exemplen mot att utveckla och sprida nytänkande insatser för 

arbetslivsinkludering vid sidan av organisationernas befintliga verksamheter. Externt 

har villkoren för offentliga ersättningar och bidrag påverkat vilka åtgärder, tids-

horisonter och deltagare som exemplen kunnat omfatta.  

 

• Olika samhällsaktörer involveras från offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv i de 

kartlagda exemplen, genom gemensamma projekt, partnerskap, finansiering och 

andra sorters samarbeten. Det kan ses som ett uttryck för att sektorsöverskridande 

samverkan ofta är en förutsättning för att kunna ta itu med komplexa 

samhällsutmaningar, enligt tidigare studier.310 Det kan också ses som en fortsättning 

på den svenska traditionen av sektorsöverskridande samverkan inom välfärds-

området.311 I vissa av de kartlagda exemplen har aktörernas olika roller och resurser 

kunnat kombineras så att samhällets stuprör överbyggs på ett nytänkande sätt, likt det 

som noterats i tidigare forskning om social innovation.312 Som illustration kan idéburna 

offentliga partnerskap nämnas, som ingåtts mellan kommuner och exempelvis idrotts-

föreningar, hjälporganisationer och studieförbund i flera av exemplen. Dessutom kan 

de idrottsföreningar nämnas som samarbetar med sina nätverk av sponsorer och 

partners för att skapa arbetsmöjligheter för deltagarna. Samtidigt kan konkurrens om 

resurser och deltagare mellan olika samhällsaktörer ha begränsat möjligheterna till 

samarbete i de kartlagda exemplen. Det hänger samman med villkoren för offentliga 

ersättningar och bidrag till civilsamhällets arbetslivsinkluderande insatser, som ofta 

bygger på konkurrens om projektmedel och offentliga uppdrag. Samarbets-

möjligheterna har även begränsats av Arbetsförmedlingens nedskärningar och om-

organisering, som minskat såväl den ekonomiska ersättningen som antalet anvisade 

deltagare i vissa av exemplen. 

 
308 Hedin & Laurelii 2017 
309 Amnå 1995, Anheier m.fl. 2019, Lindberg 2021, Lindberg & Nahnfeldt 2017a 
310 Domanski & Kaletka 2018, Gawell m.fl. 2020, Leca m.fl. 2019, Lindberg 2021 
311 Lundquist 1997, Lundström 1996 
312 Domanski & Kaletka 2018, Edvik & Björk 2016, Gawell m.fl. 2020, Leca m.fl. 2019, Lindberg 2021 
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5.5 Civilsamhällets bidrag till en inkluderande arbetsmarknad 

I detta avsnitt lyfts blicken från den detaljerade analysen av de innovativa inslagen i de 

kartlagda exemplen till en mer övergripande analys av det svenska civilsamhällets bidrag till 

en inkluderande arbetsmarknad. Detta bidrag ringas in med hjälp av de olika sorters relationer 

som svenska civilsamhällesorganisationer kan ha till offentliga välfärdsinsatser, enligt tidigare 

studier.313 

• Som föregångare kan de kartlagda exemplen sägas bana väg för andra perspektiv och 

angreppssätt än de som för närvarande dominerar den svenska arbetsmarknads-

politiken. Det handlar dels om exemplens strävan efter en mer inkluderande 

arbetsmarknad genom att öppna upp alternativa vägar för dem som fallit mellan 

stolarna i offentliga skyddsnät och stödåtgärder. Dels handlar det om exemplens 

sammanhängande kedja med kombinerade sociala och arbetsmarknadsfokuserade 

åtgärder, utifrån en helhetssyn på deltagarnas livssituation. Detta kan ses som 

nytänkande i förhållande till de offentliga arbetsmarknadsinsatsernas rundgång, 

ryckighet och stuprör.314 Som illustration kan ”Blå Vägen” nämnas, vars kedja av 

åtgärder ska göra det möjligt för deltagarna att successivt närma sig arbetslivet utifrån 

sina unika förutsättningar och behov, men som sägs krocka med Arbetsförmedlingens 

uppstyckade upphandlingar. Däremot verkar det inte finnas samma strävan efter att 

väcka ”det offentliga samvetet”315 så pass att civilsamhällets insatser sedan införlivas 

i den offentliga sektorn i de kartlagda exemplen som historiskt varit fallet under den 

svenska välfärdsstatens expansion.316 

 

• Som alternativ kan de kartlagda exemplen sägas ha en särskiljande karaktär, i 

bemärkelsen att de tillvaratar civilsamhället som en arena och resurs för arbetslivs-

inkludering. Framför allt tillvaratar de civilsamhällets befintliga mötesplatser, 

verksamheter, roller och traditioner för att upptäcka, artikulera och adressera behov 

av försörjning, sysselsättning och gemenskap. I detta omfattas såväl mötesplatser 

inom idrott, folkbildning och kooperation, som civilsamhällets roller som röstbärare, 

utförare och innovatör.317 Det omfattar även civilsamhällets traditioner av 

medborgerligt engagemang i form av frivilligarbete och fritidsaktiviteter, samt 

förhållningssätten ”självorganiserad självhjälp” och ”hjälp till självhjälp”.318 Som 

illustration kan ”IM Startup Hub” nämnas, som beskriver sig som ”civilsamhällets 

arbetsmarknadsenhet” med individanpassade åtgärder för att nyanlända personer ska 

komma närmare den svenska arbetsmarknaden. På dessa sätt kan de kartlagda 

 
313 Amnå 1995, Blennberger 1993 
314 Bengtsson & Berglund 2012, Davidsson 2016, Diedrich m.fl. 2020, Gustafsson 2014, Hedin & Laurelii 2017, 
Hollertz 2010, Johansson m.fl. 2010, Wikström & Ahnlund 2018 
315 Blennberger 1993, sid 44 
316 Amnå 1995, Gawell 2016, Linde & Scaramuzzino 2017, Lundquist 1997, Lundström 1996, Meeuwisse 2008, 
Nyberg 1995, Qvarsell 1995, Uddhammar 1999 
317 Anheier m.fl. 2019, Lindberg 2021, Wijkström 2012 
318 Anheier m.fl. 2019, von Essen & Svedberg 2020, Lundström 1996, Meeuwisse & Sunesson 1998 
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exemplen tänkas bidra till en ”god mångfald” och ”gynnsam konkurrens”319 i 

förhållande till andra samhällsaktörers insatser inom arbetsmarknadsområdet – vilket 

kan göra det möjligt att bättre möta den mångfald av behov som finns i samhället. 

 

• Som komplement kan de kartlagda exemplen sägas utföra arbetslivsinkluderande 

åtgärder inom samma områden som den offentliga arbetsmarknadspolitiken omfattar, 

det vill säga arbetsförberedelse, arbetsintegrering och aktivering.320 Genom att 

erbjuda väletablerade åtgärder såsom praktik, arbetsträning, matchning och daglig 

verksamhet kan de dels fungera som en ”parallell resurs”321 när samhällets övriga 

insatser inte räcker till. Dels kan de fungera som en ”extra välfärdsförstärkare”322 

genom att erbjuda andra sorters åtgärder än vad som vanligen erbjuds i offentliga 

arbetsmarknadsinsatser, såsom frivilligarbete, fritidsaktiviteter, allmän sysselsättning, 

vardagsrutiner, gemenskap och personlig utveckling. Som illustration kan ”Funkis-

förmedlingen” nämnas, som beskriver sig som ”ett komplement till den statliga arbets-

förmedlingen” genom att erbjuda allt från frivilligarbete och fritidsaktiviteter till 

arbetsträning, praktik och anställning i en verksamhet där flertalet i personalen själva 

har funktionsnedsättning. 

 

• Som ersättning kan de kartlagda exemplen sägas utföra arbetslivsinkluderande 

insatser på uppdrag av – det vill säga istället för – offentliga aktörer. Det handlar dels 

om de åtgärder för arbetsträning, praktik, matchning, med mera, som utförs åt 

kommuner och myndigheter genom offentlig upphandling eller kundvalssystem. Dels 

handlar det om de arbetslivsinkluderande insatser som utförs med statsbidrag eller 

projektmedel som är öronmärkta för offentligt fastställda ändamål och målgrupper. 

Som illustration kan ”Basta” nämnas som driver arbetsinriktad missbruksrehabilitering 

på uppdrag av Kriminalvården och ett hundratal kommuner. Idén om ”den goda egna 

dominansen”, som tidigare urskilts som en drivkraft för att fungera som ersättning323, 

verkar däremot begränsas av villkoren för dessa bidrag och ersättningar. Det 

begränsas även av att civilsamhällesorganisationer utgör en så pass begränsad andel 

av utförarna av välfärdstjänster i Sverige324 samt den konkurrens om resurser och 

deltagare mellan olika samhällsaktörer som erfarits i de kartlagda exemplen. 

 

• Som traditionsbevarare kan de kartlagda exemplen sägas hålla fast vid vissa 

traditionella perspektiv och angreppssätt i sina arbetslivsinkluderande insatser. Till 

exempel kan de arbetslivsinkluderande insatser som svenska civilsamhälles-

organisationer utför idag ses som en fortsättning på deras historiska insatser inom 

 
319 Blennberger 1993, sid 45 
320 Hedin & Laurelii 2016 & 2017 
321 Blennberger 1993, sid 44 
322 Se föregående referens 
323 Blennberger 1993, sid 45 
324 Nachemson-Ekwall 2021, Nysta 2021b, SOU 2019:56 
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detta område från 1800-talet och framåt.325 Som illustration kan nämnas att 

Skyddsvärnet och Stockholms Stadsmission, som står bakom de kartlagda exemplen 

”Blixtjobb” och ”Matmissionen”, historiskt drivit bland annat arbetshem och 

skrivbyråer. Traditionsbevarandet ta sig även uttryck i de ”tunga traditioner” och 

interna motstånd som upplevts i vissa av de kartlagda exemplen, vilket står i kontrast 

till uppfattningen att civilsamhällets organisationer är ”revolterande, nydanande och 

vägröjande”.326 Ett annat uttryck för traditionsbevarandet är att relativt få av de 

kartlagda exemplen verkar tillvarata sina arbetslivsinkluderande insatser för att 

förändra homogena och segregerade strukturer i sina egna organisationer. 

 

5.5.1 Balansgång på en reglerad arbetsmarknad 

Sammantaget verkar det svenska civilsamhällets insatser för arbetslivsinkludering ske i en 

slags balansgång mellan att å ena sidan fungera som föregångare och alternativ och å andra 

sidan som komplement och ersättning till offentliga välfärdsinsatser. Denna balansgång kan 

vara en förutsättning för att civilsamhällesorganisationer alls ska kunna verka inom ett 

område som är så pass komplext och reglerat som arbetsmarknaden. Att fungera som 

komplement och ersättning kan till exempel vara en förutsättning för att kunna få tillgång 

offentliga bidrag och ersättningar för arbetslivsinkluderande insatser i civilsamhället. De 

kartlagda exemplen behöver då följa offentligt föreskrivna åtgärder, målgrupper och 

tidshorisonter, vilket medför vissa begränsningar i deras insatser. Bland annat begränsas deras 

möjligheter att erbjuda dels en sammanhållen kedja av olika åtgärder, dels frivilligarbete som 

alternativ form för arbete och sysselsättning. Att fungera som föregångare och alternativ kan 

i sin tur vara en förutsättning för att kunna möta den efterfrågan som finns på att 

civilsamhället ska bidra med särart och mervärde till välfärdsområdet som röstbärare, 

utförare och innovatör.327 De kartlagda exemplen behöver då tillvarata civilsamhällets 

mötesplatser, verksamheter, roller och traditioner för att upptäcka, artikulera och adressera 

behov av arbetslivsinkluderande insatser. De behöver även överbygga samhällets stuprör 

genom att samverka med andra samhällsaktörer på nytänkande sätt, exempelvis genom 

idéburet offentligt partnerskap. 

 

 

 

 

 

 
325 Hallerby 1988, Hedin m.fl. 2015 
326 Amnå 1995, sid 150 
327 Meeuwisse & Sunesson 1998, Nachemson-Ekwall 2021, Segnestam Larsson 2019, Wijkström 2012 
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6. Slutsatser om civilsamhällets arbetslivsinkluderande insatser 

I detta avsnitt presenteras några övergripande slutsatser om det svenska civilsamhällets 

arbetslivsinkluderande insatser, utifrån forskningsprojektets syfte och forskningsfrågor. 

Forskningsprojektets syfte – att öka kunskapen om det svenska civilsamhällets arbetslivs-

inkluderande insatser, i termer av social innovation – kan sägas ha uppfyllts genom att 

kartläggningen ger en övergripande bild av de åtgärder, deltagare, organiseringssätt och 

finansieringssätt som omfattas i civilsamhällets insatser för att möjliggöra arbete och 

sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Kartläggningen ger även en 

inblick i det innovativa i dessa insatser, som bland annat består i att civilsamhällets befintliga 

mötesplatser, verksamheter, roller och traditioner tillvaratas för att upptäcka, artikulera och 

adressera behov av försörjning, sysselsättning och gemenskap. Dessutom ger kartläggningen 

en inblick i civilsamhällets begränsningar när det gäller att tillvarata de arbetslivsinkluderande 

insatserna för att förändra homogena och segregerade strukturer i sina egna organisationer. 

Sammantaget utgör detta ett viktigt kunskapsbidrag genom att komplettera tidigare 

fallstudier och portföljanalyser med en mer övergripande bild av hur arbetslivsinkludering tar 

sig uttryck i dagens svenska civilsamhälle. Detta kunskapsbidrag har möjliggjorts genom att 

sammanföra tidigare forskning om arbetsliv, civilsamhälle och innovation, vilket hjälpt till att 

ringa in civilsamhällets bidrag till en inkluderande arbetsmarknad. 

Forskningsprojektets första forskningsfråga – vilka insatser som drivs av svenska civil-

samhällesorganisationer för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står 

långt från arbetsmarknaden – kan sägas ha besvarats genom identifieringen och 

beskrivningen av de 75 kartlagda exemplen. Kartläggningen visar att såväl stora och väl-

etablerade som mindre och nyetablerade organisationer driver arbetslivsinkluderande 

insatser, i form av permanenta verksamheter eller tidsbegränsade projekt. Ofta sker det i 

samarbete med andra samhällsaktörer för att överbrygga samhällets stuprör, samtidigt som 

de även sägs konkurrera om resurser och deltagare. Insatserna omfattar såväl arbets-

förberedande som arbetsintegrerande åtgärder och aktiverande sysselsättning, som i flera 

exempel kombineras i en sammanhållen kedja för att deltagarna stegvis ska kunna närma sig 

arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar och behov. Insatserna involverar deltagare vars 

behov av försörjning, sysselsättning och gemenskap inte mötts genom samhällets övriga 

insatser, vilket framför allt omfattar personer med utländsk bakgrund, ung ålder, funktions-

nedsättning, ohälsa, missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller långtidsarbetslöshet. Genom 

individanpassade åtgärder, en helhetssyn på deltagarnas livssituation och en fokusförflyttning 

från individuella brister till deltagarnas potential avser de arbetslivsinkluderande insatserna 

att stärka deltagarnas egenmakt att påverka samhället och sina egna liv.  

Forskningsprojektets andra forskningsfråga – hur pass innovativa som civilsamhällets 

arbetslivsinkluderande insatser är – kan sägas ha besvarats genom att kartläggningen visar att 

det framför allt handlar om att civilsamhället tillvaratas som en arena och resurs för arbete 

och sysselsättning i de studerade exemplen. Genom att ta avstamp i civilsamhällets befintliga 

mötesplatser, verksamheter, roller och traditioner har behov av arbetslivsinkluderande 
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insatser kunnat upptäckas, artikuleras och adresseras i exemplen. Den sociala behovs-

orientering och det medborgerliga engagemang som kännetecknar många civilsamhälles-

organisationer har till exempel gjort det möjligt att kombinera arbetsmarknadsinsatser med 

sociala insatser utifrån en helhetssyn på deltagarnas livssituation. Vidare har flera exempel 

tillvaratagit civilsamhällets traditioner av ”självorganiserad självhjälp” och ”hjälp till självhjälp” 

för att stärka deltagarnas egenmakt när det gäller arbete och sysselsättning. På dessa sätt sker 

en balansgång mellan att fungera som komplement och ersättning respektive föregångare och 

alternativ i förhållande till samhällets övriga insatser inom området. Samtidigt ger exemplen 

även uttryck för att civilsamhällets organisationer kan fungera som traditionsbevarare, på 

grund av interna och externa faktorer såsom motstånd och finansieringsvillkor. 

Forskningsprojektets tredje forskningsfråga – om civilsamhällets arbetslivsinkluderande 

insatser bidrar till ökad inkludering även i organisationernas egen arbetskraft – kan sägas ha 

besvarats genom att kartläggningen visar att det varierar mellan olika exempel. Det är framför 

allt vissa arbetsintegrerande sociala företag, idrottsföreningar och studieförbund som 

erbjuder långsiktiga arbetstillfällen för underrepresenterade grupper i sina egna 

organisationer. I övriga exempel erbjuds mestadels kortsiktiga arbetstillfällen eller arbets-

förberedande åtgärder som ett steg på vägen till den övriga arbetsmarknaden. Dessutom 

erbjuds frivilligarbete som en alternativ form för arbete och sysselsättning endast i några få 

exempel. Sammantaget innebär detta att de arbetslivsinkluderande insatserna endast i 

begränsad utsträckning verkar tillvaratas för att öka jämställdheten och mångfalden i 

civilsamhällets egna organisationer. Det är därför oklart i vilken mån som de kartlagda 

exemplen kan sägas bidra till förnyelse inom själva civilsamhället, trots deras bidrag till 

förnyelse inom den övriga arbetsmarknaden. Samtidigt kan etablerade strukturer ta tid att 

förändra – förutsatt att viljan finns – vilket motiverar fortsatta studier av hur detta artar sig. 

 

6.1 Samhällsförändring eller dimridåer? 

Svaren på forskningsfrågorna väcker i sin tur följdfrågan om svenska civilsamhälles-

organisationer kan bidra till reell och hållbar förändring på arbetsmarknaden eller om deras 

arbetslivsinkluderande insatser snarare fungerar som dimridåer som dämpar och döljer 

välfärdssystemets strukturella tillkortakommanden? 

Å ena sidan kan de kartlagda exemplen sägas bana väg för andra perspektiv och angreppssätt 

än de som för närvarande präglar den svenska arbetsmarknadspolitiken, med dess fokus på 

individers bristande anställningsbarhet. De kan även sägas fungera som alternativ till 

samhällets övriga arbetsmarknadsinsatser genom att de tillvaratar civilsamhällets mötes-

platser, verksamheter, roller och traditioner som en arena och resurs för arbetslivsinkludering. 

Å andra sidan kan de kartlagda exemplen sägas täcka upp där offentliga aktörer inte räcker 

till, genom att utföra samma sorts åtgärder som i offentliga arbetsmarknadsinsatser. På så 

sätt kan civilsamhällets arbetslivsinkluderande insatser dämpa och dölja strukturella problem 

på arbetsmarknaden, vilket kan förhindra mer traditionella politiska reformer såsom att 
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förstärka socialförsäkringssystemet. De kan även sägas dämpa och dölja strukturella problem 

inom själva civilsamhället, i och med att de utför insatser för ökad inkludering på den övriga 

arbetsmarknaden men samtidigt upprätthåller vissa exkluderande mönster och mekanismer i 

de egna organisationerna. 

I spänningsfältet mellan samhällsförändring och dimridåer tampas många av de kartlagda 

exemplen med de arbetsmarknadspolitiska och finansieringsmässiga ramar som gör att 

kortsiktiga, individfokuserade insatser är enklare att genomföra än långsiktiga, struktur-

förändrande insatser. Det verkar därmed finnas behov av fortsatt omförhandling av det 

oskrivna samhällskontraktet om den övergripande relationen mellan olika samhällssektorer. 

Med tanke på de tillkortakommanden som både denna och tidigare studier påvisat i statens, 

näringslivets och civilsamhällets insatser inom välfärdsområdet finns potential att förstärka 

och vidareutveckla sektorsöverskridande samverkan och synergier för att tackla arbetslivs-

relaterade samhällsutmaningar likt arbetslöshet, ohälsa och segregation. 

Utifrån kartläggningen kan det sägas att det behövs förbättrade externa och interna villkor 

om civilsamhället ska kunna tillvaratas som en arena och resurs för arbetslivsinkludering på 

kort och lång sikt. Externt behövs bland annat arbetsmarknadspolitiskt och finansierings-

mässigt utrymme för den sammanhållna kedja av olika sorters åtgärder som omfattas i de 

kartlagda exemplen. Internt behövs bland annat organisatoriskt utrymme för att utveckla, 

sprida och konsolidera nytänkande insatser för arbetslivsinkludering – och för att tillvarata 

dessa insatser för att öka jämställdheten och mångfalden i de egna organisationerna. 

I skrivande stund pågår flera initiativ som skulle kunna möjliggöra detta. Ett exempel är den 

överenskommelse som ingicks våren 2022 mellan Arbetsförmedlingen och Fremia om 

strategisk samverkan för att motverka långtidsarbetslösheten328 där 13 nationella civil-

samhällesorganisationer ingår i den samverkansgrupp som bildats.329 Ett annat exempel är 

Europeiska socialfondens strategiska satsning på att möjliggöra för aktörer i civilsamhället att 

identifiera sin roll i arbetsmarknadspolitiken och utveckla metoder för arbetslivsinkludering, 

genom sju nationella projekt som drivs 2020-2022.330 

 

 

 

 

 
328 https://www.fremia.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/overenskommelse-for-att-bryta-
langtidsarbetslosheten/, 27 maj 2022  
329 Organisationerna är Arbetsgivaralliansen, Coompanion, Famna, Folkbildningsrådet, Fremia, Fryshuset, 
Riksföreningen Sveriges stadsmissioner, Riksidrottsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, 
Skoopi, Studieförbunden, Svenska Kyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 
330 Projekten är ”4UVAS” som drivs av Fryshuset, ”ASF Lyfter” som drivs av Skoopi, ”EMPOWERMENT+” som 
drivs av Coompanion Sverige, ”FramtidsAkademin” som drivs av TalangAkademin, ”Klara, färdiga, kvinna” som 
drivs av Nya Kompisbyrån, ”Reeboot – footboll for jobs” som drivs av Svenska Fotbollsförbundet, samt ”Skapa 
plats i Svenska kyrkan” som drivs av Svenska kyrkan. 

https://www.fremia.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/overenskommelse-for-att-bryta-langtidsarbetslosheten/
https://www.fremia.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/overenskommelse-for-att-bryta-langtidsarbetslosheten/
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Appendix – Fallbeskrivningar 

 

Fallbeskrivning: Basta 

Organisation: Basta, ideell förening med dotterbolag 

Arbetsmarknadsinsatser: anställning, arbetsträning, företagande, rehabilitering m.m. 

Deltagare: personer med missbruk eller kriminell bakgrund 

Tidshorisont: permanent verksamhet 

Finansiering: försäljning av varor och tjänster, offentliga bidrag och ersättningar 

Webb: www.basta.se  

 

”Basta” erbjuder en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering, som till stor del sker genom 

arbetsträning och arbete på Bastas arbetsplatser. Basta säljer tjänster inom ett flertal 

områden, till exempel byggverksamhet, snickeri, klottersanering, hästuppfödning, hunddagis, 

tågsansering, renovering av lastpallar och hotellverksamhet. De har ramavtal med Kriminal-

vården och över hundra kommuner, där deltagarna ansöker till verksamheten genom 

kommunernas socialtjänst eller Kriminalvården. 

Basta startade 1994 med inspiration från sociala kooperativ i Italien. Idag är Basta en ideell 

förening som äger sex aktiebolag. Moderföreningen bistår koncernbolagen med vision och 

missionsarbete, kvalitetsprocesser, policy och varumärkesfrågor, medan den praktiska 

verksamheten bedrivs i bolagen. Basta betecknar sig som ett brukarstyrt socialt företag, som 

ägs och drivs av människor som själva genomgått missbruksrehabilitering på Basta. Det 

ekonomiska överskottet återinvesteras i Bastas verksamheter. En intervjuad företrädare 

framhåller vikten av att vara oberoende: 

”Idag har Basta inga projektmedel, bidrag eller sponsoravtal. Vi tar inte ens emot 

donationer som anhöriga vill ge oss. Oberoendet är starkt. Basta vill fullt ut stå på 

egna ben. Finansiellt var det viktigt från början att köpa och äga våra fastigheter - 

inte hyra. Det ser jag idag som en av nyckelfaktorerna för framgång.”331 

Basta har två anläggningar för arbetsinriktad missbruksrehabilitering: Nykvarn i Stockholms 

län och Norsesund i Västsverige. På Bastas webbplats framhålls att det unika med 

verksamheten är att deltagarna har möjlighet att stanna kvar efter genomförd rehabilitering 

och vara med och driva det sociala företaget. 

I början av 2000-talet drev Basta även en rad yrkesutbildningar. De var först EU-finansierade 

och sedan upphandlade av Södertälje kommun. I början riktade sig dessa utbildningar till unga 

vuxna som var knutna till Basta, sedan blev de öppna för alla. Basta skapade också utbildningar 

för personer som precis fått uppehållstillstånd i Sverige. Dessa utbildningar byggde vidare på 

 
331 E-post från Bastas intervjuade företrädare, 8 okt 2021 

http://www.basta.se/


 

 91 

de kompetenser de nyanlända redan hade med sig. När Arbetsförmedlingen tog över ansvaret 

för etableringsinsatser omkring 2010 fick Basta dock lov att lägga ner dessa utbildningar. 

En intervjuad företrädare berättar att verksamheten vilar på sex grundstenar: arbetets värde, 

oberoende stolthet, exemplets makt, hälsa och ekologi, solidaritet och kvalitets-

medvetande.332 Huvudmålet för alla verksamheter inom Basta är att motverka utanförskap 

och social isolering, oavsett orsakerna till utanförskapet. Genom arbetet återerövras 

självkänslan, man tränar kommunikationsförmågan och man skapar en ny identitet och 

gemenskap. Basta är brukarstyrt vilket innebär att makten och inflytandet över verksam-

heterna ligger hos de människor som själva gjort sin rehabilitering på Basta. Genom en starkt 

decentraliserad organisation får ett stort antal människor möjligheten att också ta ett 

betydande ansvar för ekonomi och arbetsledning, vilket i sin tur anses leda till personlig 

utveckling och ökad självkänsla. Bastas intervjuade företrädare poängterar vikten att arbeta 

nära målgruppen: 

”Det har [...] varit min ledstjärna att inte sitta vid ett skrivbord och skapa någonting 

utan [gå] ut och lyssna in och höra och förstå målgruppens behov, för att sedan 

skapa utifrån de behoven. Det har varit förutsättningen för att vara innovativ, man 

kan inte lösa det bara genom att ana eller anta.”333  

Hen varnar också för att tro att det skulle gå att enkelt skala upp en verksamhet. Detta 

eftersom ”förändringsprocessen när det gäller målgrupper måste komma från de man arbetar 

med, och det kan bara ske underifrån”.334  

Under corona-pandemin har Basta haft en sämre försäljning av varor och tjänster och behövde 

därför korttidspermittera under vissa perioder. Ingen har dock behövt sägas upp på grund av 

detta. När det gäller antalet placeringar av deltagare har det dock varit oförändrat. Hotellet 

hade till och med fler gäster under sommaren 2020 än tidigare år eftersom många semestrade 

i Sverige istället för att åka utomlands. 

 

Fallbeskrivning: Bräcke arbetsintegrering Göteborg 

Organisation: Bräcke diakoni, stiftelse 

Arbetsmarknadsinsatser: anställning, arbetsträning, praktik 

Deltagare: långtidssjukskrivna, personer med funktionsnedsättning m.fl. 

Tidshorisont: permanent verksamhet efter projekt 

Finansiering: interna medel, försäljning av tjänster, offentliga bidrag och ersättningar  

Webb: www.brackediakoni.se/arbetsintegrering-goteborg  

 

 
332 Intervju Basta, 1 jun 2020 
333 Intervju Basta, 1 jun 2020 
334 Intervju Basta, 1 jun 2020 

http://www.brackediakoni.se/arbetsintegrering-goteborg
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Bräcke diakoni driver verksamheten ”Bräcke arbetsintegrering Göteborg” som en intern 

enhet, som erbjuder arbetsträning, praktik och anställning för personer som av olika 

anledningar står långt från arbetsmarknaden. Tidigare hette verksamheten Ett steg till men 

har bytt namn för att tydliggöra tillhörigheten till Bräcke diakoni, vad verksamheten handlar 

om och var den befinner sig geografiskt. Enheten utför framför allt servicetjänster till övriga 

delar av Bräcke diakoni, som är en stor fristående stiftelse med över tusen anställda. 

Upprinnelsen till verksamheten var ett internt projekt som startades 2012 utifrån 

målsättningen att Bräcke diakoni borde bli bättre på att möjliggöra för personer att komma in 

på arbetsmarknaden. Stiftelsen hade sedan den startades år 1923 arbetat med 

funktionshinderfrågor, bland annat genom att driva boenden för personer med 

funktionsnedsättning. Den hade dock dittills inte tagit steget att själva anställa sådana 

personer. Tanken från början var att det skulle bli ett socialt företag, men det upplevdes som 

alltför svårt organisatoriskt. Därför blev det en del av Bräcke diakonis interna verksamheter. 

En intervjuad företrädare för Bräcke arbetsintegrering Göteborg menar dock att det mycket 

väl hade kunnat bli ett separat aktiebolag om verksamheten hade startats idag och kallar det 

för ett ”internt socialt företag”.335 

År 2015 blev projektet en permanent verksamhet och huvudfokus blev att se över vad 

stiftelsen kunde göra själv istället för att köpa in tjänster utifrån. Samtidigt satsades det också 

på att sälja tjänster externt, bland annat genom ett café, bed and breakfast och hunddagis. I 

början finansierades verksamheten med stiftelsens egna medel, men det fanns snart ett 

behov att hitta andra inkomstkällor. Vid den tiden, i början av 2010-talet, kom många utsatta 

EU-medborgare till Sverige och kommunerna behövde göra insatser för dem. Bräcke diakoni 

ingick då ett idéburet offentligt partnerskap med Göteborgs stad om att driva ett härbärge. 

De flesta som anställdes vid härbärget var inte personer som deltog i den arbetslivs-

inkluderande verksamheten, men det fanns utrymme att skapa sådana möjligheter inom 

härbärgets tvätteri. 

I dagsläget består verksamheten främst av hunddagiset och internservice för andra delar av 

stiftelsen. Det sistnämnda omfattar exempelvis tjänster inom vaktmästeri, tvätteri, transport, 

städ, park och trädgård som betalas genom interndebitering. De tillhandahåller också 

konferenstjänster, men den intervjuade företrädaren berättar att de funderar på att avveckla 

den delen då den präglas av ojämna flöden, snabba förändringar och behov att hantera 

missnöjda gäster, vilket gör det mindre lämpligt för arbetslivsinkluderande insatser. 

Hunddagiset lämpar sig å andra sidan desto bättre då det är väldigt strukturerat, enligt den 

intervjuade företrädaren, och är ett lämpligt nästa steg för någon som vill gå vidare från daglig 

verksamhet. 

Den intervjuade företrädaren uttrycker en ambition att sprida verksamheten till fler delar 

inom stiftelsen. Redan nu tar andra enheter inom Bräcke diakoni emot personer för 

arbetsträning och med utbyggda stödfunktioner skulle det kunna vidareutvecklas. Det har 

 
335 Intervju Bräcke arbetsintegrering Göteborg, 26 aug 2021 
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också diskuterats att verksamheten skulle kunna bli en rehab-enhet för stiftelsens egen 

personal. Samtidigt finns visst ifrågasättande av verksamheten internt inom Bräcke diakoni, 

enligt intervjupersonen: 

”Jag känner att vi kanske har en mindre acceptans-tid innan någon tycker att vi 

har gjort fel. Alltså det känns som att förtroendetiden för arbetsintegrering ibland 

är lite mindre än för en annan verksamhet.”336  

Som ett exempel berättar hen om en park som ligger på ett område Bräcke diakoni disponerar:  

”[Parken] sköttes externt av en leverantör som mer eller mindre kom och klippte 

snabbt och sedan var det klart. Här har jag ju personal som klipper och ansar och 

man kanske inte jobbar i hundratjugo men det blir väldigt fint om man gör det 

med omsorg. Det är en levande park.”337  

Ändå kan andra inom stiftelsen ifrågasätta att dessa personer arbetar långsamt eller undra 

varför de inte använder effektiva lövblås-maskiner. Företrädaren uttrycker en viss frustration 

över att de inte förstår att personer som deltar i arbetslivsinkluderande insatser ska göra ett 

kvalitativt bra arbete men också återhämta sig och då inte arbetar lika fort som andra. Hen 

poängterar också att lövblås-maskiner är högljudda och att parken är granne med ett hospice. 

Det är inte lämpligt att störa med oljud när någon avslutar sitt liv, resonerar hen. Arbetet bör 

enligt hen vila på en stabil värdegrund:  

”För mig är det väldigt självklart att jobba med värdegrunden som ett ledord i mitt 

ledarskap. Men andra tycker inte det.”338 

 

Fallbeskrivning: Framsteget 

Organisation: Sandvikens IF, ideell förening 

Arbetsmarknadsinsatser: anställning, matchning, praktik 

Deltagare: ingen uttalad målgrupp, i praktiken unga personer, utrikesfödda personer m.fl. 

Tidshorisont: permanent verksamhet 

Finansiering: sponsring, offentliga bidrag 

Webb: www.framsteget.org  

 

”Framsteget” är ett samlingsnamn som Sandvikens IF har skapat för sina sociala verksamheter, 

som är en av tre verksamhetsgrenar inom föreningen, vid sidan av fotbollslag och idrotts-

turneringar. Enligt föreningens egen beskrivning vilar Framsteget på tre pelare339:  

• Integration (att skapa känsla av samhörighet) 

 
336 Intervju Bräcke arbetsintegrering Göteborg, 26 aug 2021 
337 Intervju Bräcke arbetsintegrering Göteborg, 26 aug 2021 
338 Intervju Bräcke arbetsintegrering Göteborg, 26 aug 2021 
339 https://framsteget.org/om-framsteget/, 14 apr 2022 

http://www.framsteget.org/
https://framsteget.org/om-framsteget/
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• Hälsa (fysisk aktivitet) 

• Arbetsmarknad (de första stegen inför arbetsmarknaden) 

Grunden till Framsteget lades 2003 med satsningen ”Boll och lek” – en verksamhet för barn 

som går på fritids. Syftet var från början att skapa arbetstillfällen som komplement till 

fotbollen för föreningens herrlagsspelare (de hade inget damlag då). De olika sociala 

verksamheterna växte och år 2016 sammanförde föreningen dem under namnet Framsteget. 

Några exempel på sådana verksamheter är ”Bolltrollarna” som är ett fotbollslag för personer 

med funktionsnedsättning, ”Cityvärdar” där vuxna på stan som ska skapa ökad trygghet och 

”Nattfotboll” som är en mötesplats på helgerna för barn, unga och vuxna som vill spela fotboll 

och umgås. Framsteget har idag en budget på fyra till sex miljoner kronor om året med 

finansiering främst från de Göranssonska stiftelserna, det lokala näringslivet och kommunen.  

Alla aktiviteter i Framsteget är gratis för deltagarna för att ekonomi inte ska vara ett hinder. 

De olika verksamheterna samlade cirka tusen deltagare per vecka innan corona-pandemin, 

bland annat genom att dagligen arrangera aktiviteter på plats i skolorna. Bland dessa 

deltagare finns det en del som har hamnat snett i livet. Det kan handla om droger, våld eller 

trasiga familjeförhållanden. Ett viktigt mål med Framstegets verksamhet är att få bort 

ungdomarna från den destruktiva livsstilen. Det ska uppnås genom att etablera en kontakt 

och få dem att känna att det finns vuxna som ser och hör dem. En intervjuad företrädare för 

Framsteget berättar att: 

”Vi har hållit på med nattfotbollen i fyra år och då har man lyckats liksom etablera 

en relation till många av de här ungdomarna.”340 

Med den etablerade kontakten blir det sedan lättare att göra sociala insatser på individnivå 

för bland annat arbetslivsinkludering, menar intervjupersonen. Framsteget har inte medvetet 

valt att inrikta sig mot en specifik målgrupp i sina sociala insatser, utan är öppet för alla. De 

som deltar har därför olika bakgrunder och förutsättningar. Vissa av aktiviteterna, såsom 

Nattfotbollen, lockar däremot främst personer med utländsk bakgrund. En förklaring till det 

är enligt den intervjuade företrädaren att Framsteget aldrig tar paus, aktiviteterna äger rum 

även på sommaren och storhelger som nyårsafton och julafton. Svenskfödda kommer sällan 

sådana dagar eftersom de har andra alternativ såsom helgfirande eller semester, resonerar 

företrädaren. 

Det är även personer med utländsk bakgrund som visat sig ha störst behov av Framstegets 

arbetslivsinkluderande insatser, samt unga personer och i viss mån även personer med 

funktionsnedsättning. Det rör sig ofta om deltagare i aktiviteterna som utmärker sig på något 

sätt. De kan bli ledare och i vissa fall även få en anställning inom föreningen, om än sällan på 

heltid. Med den meriten blir det sedan enklare att söka andra jobb. Tillsammans med RF-SISU 

och Högskolan i Gävle har de även skapat en ledarutbildning som erbjuds alla ledare inom 
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Framsteget. Dessutom förmedlar Framsteget kontakter för att deltagarna ska få jobb på annat 

håll, enligt den intervjuade företrädaren: 

”Vi jobbar väldigt aktivt med att slussa våra ungdomar – både deltagare och ledare 

– till sommarjobb, bland annat. Nu har jag faktiskt fått napp på två jobb på 

kommunens integrationsenhet med att fixa lite arkiv som de har. Jag har även 

kontakt med fyra företag där jag gärna skulle vilja få till lite arbeten […] Så jag 

jobbar väldigt aktivt med att dra in jobb åt våra deltagare och ledare.”341 

Personer som står långt från arbetsmarknaden kan på så rätt dra nytta av föreningens stora 

nätverk inom både näringslivet och kommunen. Den intervjuade företrädaren berättar att 

föreningen även ger deltagarna andra möjligheter att få en första arbetslivserfarenhet:  

”Vi många gånger referenser, vi skapar praktik i Framsteget. Det är många som är 

praktikanter hos oss. [...] Och då är det oftast nyanlända grabbar som behöver 

praktikplatser. Då har vi ett stående avtal att de kommer hit och har sin praktik 

här men sedan har vi också praktik för högstadiebarn också.”342 

 

Fallbeskrivning: Goda Livet 

Organisation: Goda Livet Halmstad, ekonomisk förening 

Arbetsmarknadsinsatser: anställning, arbetsträning, praktik 

Deltagare: utrikesfödda kvinnor, unga personer, personer med funktionsnedsättning m.fl. 

Tidshorisont: permanent verksamhet efter projekt 

Finansiering: försäljning av varor och tjänster, offentliga bidrag och ersättningar 

Webb: https://sv-se.facebook.com/godalivetihalmstad/  

 

”Goda Livet” erbjuder anställning, arbetsträning och praktik för utrikesfödda kvinnor, unga, 

samt personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i caféer, catering-

verksamhet och kulturevenemang. De driver för närvarande sex caféer i Halmstad kommun. 

En del som är under utveckling är ett café i kombination med kulturevenemang av olika slag: 

musik, teater, film, med mera. I verksamheten arbetar bland annat kvinnor från olika länder, 

som också ges möjlighet till praktisk språkträning i svenska. 

Verksamheten startade som ett resultat av två ESF-finansierade projekt, som drevs av 

studieförbundet ABF Sydhalland. Det ena projektet ”Det goda livet - socialt resurscenter” 

drevs 2012-2014 med målet att få utrikesfödda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden. Det 

andra projektet ”Ung positiv kraft” drevs 2012-2015 med målet att stärka ungas inflytande i 

samhället genom att skapa möjligheter för dem att utvecklas, organisera sig och bedriva 

samhällsinriktat arbete, och finansierades av Allmänna arvsfonden. Genom projektet ville ABF 

testa ett nytt koncept för unga som varken arbetar eller studerar, där de ges chans att själva 
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skapa förutsättningar för sig själva och andra unga på ett självstärkande sätt, som en 

språngbräda in i arbetslivet. En intervjuad företrädare för Goda Livet berättar att: 

”Vår målbild med ”Ung positiv kraft” och ”Det goda livet” har varit att skapa 

förutsättningar för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden av 

olika skäl och att det ska utmynna i ett arbetsintegrerande socialt företag […] Det 

var så att vi redan jobbade med […] målgruppen lågutbildade invandrakvinnor […] 

Och vi såg att man skulle kunna testa att jobba på samma sätt med målgruppen 

ungdomar som har svårt att komma in på rätt spår i livet. Så de två projekten har 

gått parallellt med varandra.”343 

Projekten ledde fram till starten av ett arbetsintegrerande socialt företag, i form av den 

ekonomiska föreningen Goda Livet i Halmstad. Detta gjordes inom ramen för ett samverkans-

avtal mellan ABF och Halmstads kommun. Den intervjuade företrädaren för Goda Livet 

berättar att verksamheten har som ledstjärna att utgå den kompetens, intresse och 

motivation som finns hos målgrupperna och att utveckla den: 

”Istället för att säga: Nej men du kan inte få ett jobb för du kan för dålig svenska 

eller du har nåt handikapp eller nåt annat med dig i bagaget, så tar vi fasta på det 

som de kan. Att uppmuntra motivation och engagemang är det avgörande.”344 

Det är också viktigt att utforma verksamheten utifrån målgruppens intressen, enligt samma 

företrädare:  

”Vi hade en vision om att starta en redesign-butik med barnkläder och barngrejer 

och trodde att målgruppen var jätteintresserad av det. Och det visade ju sig att de 

inte var det. Delaktigheten är ju liksom A och O och att följa vad målgruppen 

känner och vill utveckla.”345 

Även om de projekt som lade grunden till Goda Livet avslutades för länge sedan finns banden 

till ABF kvar. Den intervjuade företrädaren beskriver att: 

”Vi har fortfarande en nära koppling till ABF, det är ett stöd och en 

framgångsfaktor att ha med sig i ryggen [...] Jag kan också säga att det har rönt lite 

irritation från andra ASF:s som tycker att vi har haft det lite väl förspänt. Men vi 

står ju för vårt och vill utveckla det [...] Vi lät till exempel en av tjejerna utbilda sig 

till hudvårdsterapeut [...] i samverkan med ABF.”346 

En intervjuad företrädare för ABF resonerar om relationen mellan studieförbundets uppdrag 

och den offentliga sektorns ansvar: 

”…så att man inte glider över och blir någon annan – för hur mycket verksamhet 

ska man ta över som till exempel ska finnas i en kommun? Så att det inte blir de 

 
343 Intervju Goda Livet, 5 maj 2020 
344 Intervju Goda Livet, 5 maj 2020 
345 Intervju Goda Livet, 5 maj 2020 
346 Intervju Goda Livet, 5 maj 2020 



 

 97 

nya välgörenhetsinrättningarna på något sätt och så kan kommunerna skära i 

välfärden för att man vet att det är någon annan som gör det [...] ändå.”347 

Corona-pandemin har medfört en del utmaningar för Goda Livet då Halmstad är en turiststad 

som många besöker under sommaren. Restriktionerna under pandemin har lett till att deras 

caféverksamhet gått på sparlåga och tidvis hållit helt stängt, enligt en intervjuad företrädare 

för Goda Livet. En parallell utmaning har varit Arbetsförmedlingens nedskärningar och 

omorganiseringar, vilket lett till en halvering av antalet anvisade deltagare till arbetsträning i 

Goda Livet. 

 

Fallbeskrivning: Mentormammor 

Organisation: Svenska kyrkan, trossamfund 

Arbetsmarknadsinsatser: anställning, utbildning 

Deltagare: utrikesfödda kvinnor 

Tidshorisont: permanent verksamhet med projekt 

Finansiering: interna medel, offentliga bidrag och ersättningar 

Webb: https://www.svenskakyrkan.se/act/p144  

 

”Mentormammor” är en verksamhet som går ut på att kvinnor med egen erfarenhet av 

mödraskap eller annan erfarenhet av barnskötsel utbildas och anställs som mentorer till mer 

oerfarna mammor, med fokus på hälsa och mödraskap. Modellen har utvecklats av den 

sydafrikanska organisationen Philani, med stöd av Svenska kyrkan, och även spridits till andra 

afrikanska länder. I Afrika innebär Mentormamma-modellen att kvinnor som själva levt ett 

utsatt liv i kåkstäder eller förorter utbildas till att bli uppsökande hälsorådgivare. Sedan 

anställs de som ett praktiskt och känslomässigt stöd för unga mödrar i sådana områden som 

saknar socialt skyddsnät. 

Via ACT Svenska kyrkan – som är Svenska kyrkans avdelning för internationellt arbete – har 

Mentormamma-modellen introducerats i Sverige. Det nationella kyrkokansliet har stöttat 

processen genom att en handläggare bistått i arbetet med ansökningar och finansiering. En 

intervjuad företrädare för Svenska kyrkan förklarar tanken bakom det hen kallar för ”diakoni 

i retur”: 

”Vi har varit ganska måna om att försöka ha kvar det här begreppet diakoni i retur. 

Alltså att vi tar hem kunskap hit från våra partners. Normalt sätt har det alltid varit 

så att det varit vi som har kommit med idéer och utvecklat. Nu är det precis 

tvärtom och det tycker jag är intressant.”348  

I Sverige har Mentormamma-modellen börjat användas i förortsområdena Rosengård i 

Malmö och Bergsjön i Göteborg. Där utbildas och anställs mentormammor för att ge 
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individuellt stöd till utrikesfödda mammor under barnens fem första år. Mentormammorna 

har egen erfarenhet av både föräldraskap/barnskötsel och migration. De besitter även den 

kulturella och språkliga kompetens som krävs för att nå fram till målgruppen. Syftet med deras 

insatser är att dels stärka föräldrarollen genom ökad kunskap om barns hälsa och utveckling, 

dels öka tilliten till och användningen av samhällets hälso- och omsorgssystem, såsom 

barnomsorg, familjecentral och tandvård. 

För att modellen skulle fungera i Sverige behövde en del anpassningar göras, men en 

intervjuad företrädare för Svenska kyrkan poängterar att de redan hade erfarenhet av att 

kontextualisera modellen i Egypten, Eswatini och Etopien som är tre rätt olika länder med 

olika förutsättningar. I Afrika har mentormammorna en del medicinska uppgifter som vägning, 

mätning och nutritions-koll. I Sverige är sådant ofta förbehållet legitimerad sjukvårdspersonal 

och det finns det finns en välutbyggd hälsovård som mentormammorna inte ska konkurra 

med. Här handlar det mer om att stötta, lotsa rätt och skapa tillit till det offentliga 

välfärdssystemet. En intervjuad företrädare för Svenska kyrkan berättar att det ofta finns en 

misstro gentemot det offentliga hos målgruppen: 

”Ett av dom stora bekymren är att [...] det finns en föreställning om att [...] det 

svenska samhället hotar att ta barnen från familjerna. Man vågar inte komma nära 

vare sig förskola, familjecentraler eller socialtjänstens bidragssystem [...] Jag tror 

man bär med sig det därifrån man kommer [...] Ganska många har lämnat på grund 

av att man har blivit förföljd eller hotad och har absolut ingen tilltro till det 

offentliga, myndigheter och så.”349 

Förhoppningen är att mentormammorna ska kunna minska denna misstro genom att fungera 

som fristående medlare, som varken företräder myndigheter, socialtjänst eller skola. På så 

sätt kan målgruppen känna sig trygga med att det inte får några negativa konsekvenser. En 

företrädare berättar i en tidningsintervju: 

”[Mentormammorna] är inte några som kommer betygsätta eller bestämma vilka 

pengar man kommer få, men är ändå en yrkesverksam och professionell grupp. 

De kan inte [...] påverka familjernas liv negativt.”350 

I Göteborg drivs Mentormammor av den ideella föreningen Tidigt Föräldrastöd, med 

projektfinansiering från Allmänna arvsfonden. Föreningen har länge arbetat med doula-

verksamhet, det vill säga icke-medicinskt emotionellt stöd i samband med graviditet och 

förlossning. Föreningen hade tidigare drivit ett projekt där de utvidgade doula-perioden till 

barnets hela första levnadsår eftersom de såg behov av fortsatt stöd efter förlossningen. Som 

ett nästa steg ville de utöka stödet till barnens första fem år, vilket möjliggjorts genom 

Mentormamma-modellen. 
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I Malmö drivs Mentormammor under namnet ”Yalla Lotsar” av kvinnokooperativet Yalla 

Trappan, på uppdrag av Malmö stad. Kooperativet har lång erfarenhet av att skapa 

arbetstillfällen för utrikesfödda kvinnor och stärka deras sociala relationer i samhället. Under 

corona-pandemin har mentormammornas arbetsuppgifter breddats till att även omfatta 

insatser för att öka vaccinationsgraden bland utrikesfödda kvinnor. En företrädare för ”Yalla 

Lotsar” berättar i en tidningsintervju att mentormammornas språkkunskaper gör att de lättare 

kan nå fram med vaccin-information till målgruppen: 

”Vi pratar persiska, somaliska, swahili, urdu, bengali, pashto, ryska, hindi, arabiska 

och engelska. Det är en enorm styrka, speciellt för de i vår målgrupp som inte kan 

läsa.”351  

Samtidigt har pandemin inneburit att fysiska hembesök och uppsökande verksamhet inte 

kunnat genomföras som planerat. Annars har just hembesök visat sig vara ett framgångsrikt 

sätt för mentormammorna att komma närmare familjerna, vilket en intervjuad företrädare 

för Svenska kyrkan beskriver på följande sätt: 

”Just att man kunde komma in i familjen hade spelat så stor roll och att även 

kvinnornas röst blev tydlig. För helt plötsligt från att alltid ha suttit tyst i ett hörn, 

alltså kvinnorna då, så i och med att det fanns en kvinna man kunde lita på, som 

kunde språket, så började kvinnorna prata.”352 

Att Svenska kyrkan samarbetar med föreningar istället för de egna församlingarna i införandet 

av Mentormamma-modellen i Sverige beror på att det varit svårt att få med sådana på tåget. 

”Det var inte självklart för oss att det skulle vara någon förening som skulle gå in i 

det här. Det kunde lika gärna vara en församling. Men vi har inte mött någon 

församling som har velat göra det [...] Kanske känner man inte riktigt att man 

klarar av det. Man ser det inte som sin roll.”353 

Intervjupersonen berättar samtidigt att Svenska kyrkans lokala församlingar i både Malmö och 

Göteborg är positivt inställda till Mentormammor och att de följer verksamheternas 

utveckling med intresse. I Malmö finns representanter från både församlingen och stiftet med 

i ”Yalla Trappans” Mentormamma-verksamhet. 

 

Fallbeskrivning: Röda Korsets second hand 

Organisation: Röda Korset, ideell förening 

Arbetsmarknadsinsatser: anställning, arbetsträning, praktik 

Deltagare: personer med nedsatt arbetsförmåga 

Tidshorisont: permanent verksamhet 
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Finansiering: försäljning av varor, offentliga bidrag och ersättningar 

Webb: www.rodakorset.se/vad-vi-gor/second-hand   

 

Röda Korset driver runt 250 second hand-butiker runtom i landet. De gick tidigare under 

namnet ”Mötesplats Kupan” och heter numera ”Röda Korsets second hand”. Butikerna drivs 

med en blandning av ideellt arbete, arbetsträning, praktik, lönebidragsanställda och reguljära 

anställda. De bidrar både till hållbar konsumtion och inkluderande arbetsmöjligheter. 

Butikerna fungerar också som sociala mötesplatser och noder för lokala Röda Korset-

aktiviteter. Försäljningsöverskottet bidrar till att finansiera Röda Korsets lokala och 

internationella verksamheter. 

Första Kupan startades 1986 av Röda Korsets Kronobergs-distrikt. Vid den tiden hade Röda 

Korset insamling av begagnade kläder till internationell katastrofhjälp. För det ändamålet 

fanns ett centralt katastrofförråd i Halmstad. Idén att sälja kläderna i egna butiker för att 

använda överskottet till annan verksamhet uppkom och började spridas på lokal nivå i 

organisationen bland annat därför att det fanns ett överskott av insamlade kläder och prylar 

och att distrikten hade svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Initiativet uppskattades under de 

första åren inte på nationell nivå. En intervjuad företrädare berättar att:  

”Det var distrikten som startade den här verksamheten. Centralt var man helt 

ointresserad och tyckte det här var något som man inte ville ta i med tång. […] Det 

var ett stort motstånd faktiskt. [...] Man [tyckte] att det var väl ingen 

professionalitet över att hantera kläder och gammal lump. Skulle Röda Korset bli 

känt för det när man ändå hade viktigare saker att ägna vår tid åt?”354 

En annan farhåga från nationell nivå var skattemässiga konsekvenser av att driva 

näringsverksamhet. Röda Korset centralt medverkade därför inte mer än på marginalen till 

utveckling av Kupan-verksamheten under de första tio åren. Samma företrädare beskriver 

därför tillblivelsen och etableringen som att Kupan ”pressade sig som en maskros genom 

asfalten.”355 

År 1999 beslutade Röda Korsets riksstämma om en större omorganisering genom vilken 

distriktsnivån togs bort, vilket innebar att alla befintliga Kupan-verksamheter i landet flyttades 

över till att drivas av de lokala kretsarna. Fram till den tidpunkten hade det framför allt 

etablerats butiker i eller i närheten av residensstäderna, men nu började allt fler kretsar starta 

nya egna second hand-verksamheter. I detta arbete fick de delvis hjälp av nyanställda 

konsulenter som hade till uppgift att stödja kretsarna i att utveckla dessa verksamheter. Något 

som under de följande fem åren innebar en stor ökning av antalet butiker runt om i landet. 

Nu öppnades även butiker i mer attraktiva lägen som på grund av höga omkostnader kanske 

inte alltid dragit in mycket pengar, men som bidragit till en ökad synlighet för Röda Korsets 

och dess övriga verksamhet. En intervjuad företrädare beskriver betydelsen av detta: 

 
354 Intervju Röda Korsets second hand, 5 jun 2020a 
355 Intervju Röda Korsets second hand, 5 jun 2020a 

http://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/second-hand


 

 101 

”Syns man inte, finns man inte. Därför tror jag [att second hand-butikerna] är 

jätteviktiga att behålla, [eftersom] många av våra verksamheter, häktesbesök till 

exempel, är extremt anonymt. Det är liksom inga som vet om det. Det skulle man 

kunna berätta om i second hand-verksamheten, till exempel.”356 

Det finns dock vissa målkonflikter i och med att second hand-verksamheten både är tänkt att 

vara socialt inkluderande och samtidigt generera ett ekonomiskt överskott. De större 

butikerna som är belägna i eller nära köpcentra och dylikt är dessutom svåra att driva på ideell 

basis. Samtidigt blir det svårare att driva verksamheterna med lönsamhet om andelen anställd 

personal ökas. Parallellt kan upprättade lönsamhetskrav göra det svårt att också få utrymme 

för arbetslivsinkluderande insatser. En intervjuad företrädare menar att det dessutom är svårt 

att få en översikt över kostnader och intäkter: 

”Organisationen har inte ens lyckats definiera vilka kostnader och intäkter som ska 

räknas till second hand-verksamheten, det är fortfarande lite äpplen och päron så 

fort man ska redovisa second hand-verksamheten. Ibland är det kostnader för den 

sociala verksamheten, men det borde egentligen definieras för sig. [...] Därför kan 

en del [butiker] redovisningsmässigt idag se ut att gå ganska dåligt. Men då har de 

på sin kostnadssida en himla massa sociala verksamheter som de redovisar i sin 

second hand-verksamhet.”357 

Just kombinationen av arbetsträning och ideellt arbete framhålls som en styrka. En intervjuad 

företrädare lyfter fram de nya kontakter som arbetstränande personer kan få i en verksamhet 

där andra arbetar ideellt: 

”Vår secondhand bygger på frivillighet med en förstärkning av arbetsträning. [...] 

Det viktigaste där som jag tror många missar är vad som sker med den som 

arbetstränar [...] och det är där du har den naturliga etableringen att Kalle kan 

hjälpa Mohamed att få en kontakt för man ser att Mohamed är arbetsam. Och då 

liksom föder du referenser och nätverk som nyanlända och personer utanför 

arbetsmarknaden behöver men inte får någon annanstans. Så genom att bara ha 

arbetsträning utan frivillighet så skapar du inte det här naturliga att växa i sitt 

uppdrag och ta sig vidare.”358 

Under åren 2012-2014 drev Röda Korset ett större förändringsarbete som syftade till att 

förbättra den befintliga second hand-verksamheten. Ett stort antal butiker hade startats. Nu 

skulle de utvecklas och kvalitetssäkras. Detta blev uppskattat lokalt enligt en intervjuad 

företrädare: 

”Det här var ju personer som oftast inte jobbar i affärer. Det var glada amatörer 

som var väldigt handlingskraftiga och arbetsamma, men kanske inte förstod riktigt 

hur man ska prata kring affärsmässigheten. Där hjälpte vi jättemånga, och de är ju 
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så tacksamma över de beslut de tog efter att fått lite mer omvärldsbevakning om 

hur secondhandkartan ser ut”359 

En annan intervjuad företrädare menar dock att synen på second hand-verksamhetens syfte 

skiljer sig åt inom Röda Korset: 

”Det är två läger inom Röda Korset kan man säga […] En del tycker det viktiga är 

den sociala delen och andra inser att om det ska fungera så måste man få ekonomi 

i det, så att man med de pengarna kan bedriva andra sociala verksamheter […] Vi 

kanske ska hitta en modell där det både finns finansiell och social funktion. Second 

hand-butikerna ska bedriva en finansiell verksamhet och se till att skapa så mycket 

pengar som möjligt, men man kanske ska ta in det här med den sociala funktionen 

också.”360  

 

Fallbeskrivning: Språk och arbete genom aktivitet och hälsa 

Organisation: Sunderby folkhögskola, stiftelse 

Arbetsmarknadsinsatser: praktik, utbildning 

Deltagare: utrikesfödda kvinnor 

Tidshorisont: projekt 

Finansiering: offentliga bidrag 

Webb: www.sunderbyfolkhogskola.se/projekt/sarah  

 

Sunderby folkhögskola – som är en stiftelse som drivs av huvudmännen LO, Unga Örnar och 

studieförbundet ABF – har under 2019-2022 drivit projektet ”Språk och arbete genom aktivitet 

och hälsa” (SARAH) med finansiering från Europeiska socialfonden. Projektet riktar sig till 

utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, som erbjuds praktik, utbildning 

och personlig utveckling. Upprinnelsen var att Arbetsförmedlingen kontaktade folkhögskolan 

och frågade om de tillsammans kunde göra något för denna målgrupp, som vill komma ut i 

arbete men som inte är motiverade till studier. De har låg kunskap i svenska språket och de 

flesta har blivit utskrivna från utbildningen svenska för invandrare (SFI) på grund av att de inte 

gjorde så stora framsteg. 

Folkhögskolor i Sverige har länge arbetat med personer som står långt från arbetsmarknaden, 

men då framför allt som kursdeltagare. Tanken i SARAH var att istället använda folkhögskolans 

egen arbetsplats som verktyg för integration. Genom att erbjuda deltagarna att bli en del i 

arbetsgemenskapen på Sunderby folkhögskola skulle de få chans att utveckla sitt språk och 

samtidigt utöka sin arbetslivserfarenhet. Tanken var att deltagarna skulle praktisera i 

folkhögskolans verksamhet som exempelvis kök, städ, vaktmästeri och konferens. Ett viktigt 
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inslag var att deltagarna skulle ingå i folkhögskolans personalgrupp genom att till exempel fika 

och luncha tillsammans med dem som redan arbetar på skolan. 

Detta upplägg visade sig inledningsvis innebära vissa utmaningar. Folkhögskolans lärare var 

inte vana vid att projektdeltagare vistas i personalrummet och behövde lite tid på sig att börja 

ta sig an dem i sin vardag. I projektet anlitades en särskild pedagog för att agera handledare 

och språkstöd för deltagarna under deras praktik. Tanken var att denne skulle finnas med som 

en brygga i början och sedan ”jobba bort sig själv”. Men det tog längre tid än planerat och 

stödet kom delvis i vägen för interaktionen mellan deltagarna och den ordinarie personalen. 

En annan utmaning var att corona-pandemin tidvis gjorde det svårt att upprätthålla grundidén 

att deltagarna skulle vistas på en fysisk arbetsplats och ingå i ett arbetslag. Även om 

deltagarna fick hemuppgifter istället kunde det inte ersätta den fysiska och spontana 

interaktion som var tänkt. Innan pandemin hanns det dock med både språkträning och några 

studiebesök på olika arbetsplatser. En intervjuad företrädare för SARAH berättar att de först 

utformade dessa studiebesök utifrån vad de trodde att deltagarna kunde vara intresserade 

av, men att de sedan slogs av en insikt: 

”Det gav oss själva en liten bakläxa i det samtidigt, att varför inte visa upp 

verkstäder och så där. Vad är det som säger att de inte skulle vilja jobba där om 

de aldrig ens får väcka tanken? Då har man ju ingen aning, så att säga.”361 

Företrädaren tar även upp att utrikesfödda kvinnor kan möta fördomar om att deras 

erfarenheter skulle vara begränsade till städning, matlagning och barnpassning: 

”Ja, och så äger man inte språket för att förklara vad det är man egentligen har 

gjort. Innan man är där i språket, att man kan förklara att: Jo men jag har jobbat 

med skogsröjning. Om alla då säger att du ska jobba i äldreomsorgen så: Ja, då gör 

jag väl det.”362 

Som alternativ till klassisk klassrumsundervisning anlitades en dramapedagog för att stimulera 

deltagarnas språkutveckling. En intervjuad företrädare för SARAH berättar att: 

”Vi hade en dramapedagog som jobbade med gruppen under fem veckor, två 

dagar i veckan. Syftet var att få dem att slappna av och kanske öppna lite andra 

kanaler i hjärnan för att få igång språkinlärningen. Det var otroligt uppskattat 

bland deltagarna, för de hade jättekul. Och [dramapedagogerna] som jobbade 

med gruppen upplevde också att [deltagarna] blev modigare och faktiskt fick ett 

bättre språk. [...] Så det var ju lite häftigt.”363 

Hittills har tre omgångar av deltagare tagit del av projektet. Av de 17 personer som hunnit 

avsluta sitt deltagande har fem gått vidare till arbete. Andra har kommit närmare arbets-

marknaden, exempelvis genom en arbetsförmågeutredning. 
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Fallbeskrivning: S:t Mary 

Organisation: Svenska kyrkan, trossamfund 

Arbetsmarknadsinsatser: anställning, arbetsträning, praktik, rehabilitering 

Deltagare: långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna m.fl. 

Tidshorisont: permanent verksamhet med projekt 

Finansiering: interna medel, försäljning av produkter, offentliga bidrag och ersättningar 

Webb: www.svenskakyrkan.se/stmary  

 

”S:t Mary” är en diakonal verksamhet för praktik, arbetsträning och anställning inom olika 

församlingar i Svenska kyrkan. Den bygger på metoden MARY, som står för meningsfullhet, 

arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet. S:t Mary skapades från början av Linde 

bergslags församling i Västerås stift och drivs i skrivande stund i sju församlingar runt om i 

landet. Upprinnelsen till verksamheten var ett sommarcafé där vuxna kunde praktisera och 

där ungdomar kunde få praktikplats. Sommarcaféet kompletterades så småningom med butik 

och skaparverkstad. Från 2015 och framåt började verksamheten även spridas till andra 

församlingar. Som en intervjuad företrädare uttrycker det handlade det om att S:t Mary skulle 

bli en verksamhetsmodell och inte bara en praktisk verksamhet på en viss plats.364 

Därefter har S:t Mary stegvis vidareutvecklats och spridits till fler församlingar runt om i 

landet, med hjälp av olika projekt som finansierats av Europeiska socialfonden, Tillväxtverket, 

Västerås stift, med flera. Metoden utgår från en kristen människosyn och består av en 

innovativ kombination av vedertagna metoder för rehabilitering, egenmakt och personlig 

utveckling. Metoden tillämpas inom ramen för de caféer, butiker och skaparverkstäder som 

etablerats inom S:t Mary. Där har även nya, hållbara produkter utvecklats och lanserats, bland 

annat accessoarer som tillverkas av återbrukat jeanstyg och ljus som tillverkas av ljusrester 

från kyrkor och samlingslokaler. S:t Mary finansieras genom en kombination av försäljning, 

interna medel och offentliga bidrag och ersättningar. För att möjliggöra samordning, lärande, 

produktutveckling och varumärkeshantering har de församlingar som driver S:t Mary-

verksamhet bildat ett gemensamt nätverk. 

De framhåller själva att det är kombinationen av olika delar som gör S:t Mary unikt, snarare 

än de enskilda delarna i sig. Så här uttrycks det i en rapport från Västerås stift:  

”Den diakonala verksamheten S:t Mary är inte unik i sina delar. Det är helheten 

som är unik. Den utgörs av en kombination av de synsätt och arbetsmetoder som 

präglar S:t Mary.”365 

S:t Mary drivs som en integrerad del av en församlings verksamhet, men som en egen 

resultatenhet. Upplägget hämtar inspiration från socialt företagande och bygger samtidigt på 

kyrkans diakonala traditioner. Människorna som erbjuds arbetsträning eller praktik tas ofta 
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emot från exempelvis Arbetsförmedlingen. Vissa av dem har sedermera blivit anställda i S:t 

Mary-verksamheten och fått uppgifter som handledare eller verksamhetsledare. Just 

samarbetet med Arbetsförmedlingen har dock blivit betydligt svårare på sistone. På flera håll 

hade ett förtroendefullt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kyrkan etablerats. Men 

när kontoren lagts ner behöver förtroendet byggas upp på nya sätt, med en större distans och 

inte sällan med helt nya handläggare. Det beskrivs på följande sätt i den nämnda rapporten 

från Västerås stift: 

”2019 havererade Arbetsförmedlingen genom den tuffa budget som 

januariavtalet innebar. Det ledde till att ett stort antal lokala kontor ute i landet 

lades ner och att många upparbetade kontakter och insatser som varje S:t Mary-

församling hade haft på olika sätt påverkades när handläggarnas arbetsuppgifter i 

rådande läge kom att förändras.”366 

Enligt intervjuer med företrädare för S:t Mary kan verksamheten uppfattas som besvärlig 

eftersom den ”stör” den etablerade ordningen i församlingen. Vissa vill inte ha verksamheten 

i församlingen utan knoppa av den och lämna över driften till exempelvis Stadsmissionen. En 

intervjuad företrädare lyfter dock fram värdet av att involvera församlingen som helhet i det 

diakonala arbetet genom S:t Mary för att på så sätt bli en aktör i samhället.367 Flera intervjuade 

beskriver samtidigt utmaningen att S:t Mary ofta uppfattas som perifert, trots att den är del 

av församlingens verksamhet. Ett sätt att hantera det har varit att skapa lokala styrgrupper 

som knyter S:t Mary närmare församlingen, vilket är ett ovanligt upplägg inom Svenska kyrkan.  

En annan vattendelare är frågan om vilka deltagare som S:t Mary ska prioritera. En intervjuad 

företrädare berättar att det kan vara svårt att involvera personer som står alltför långt bort 

från arbetsmarknaden. Inte minst eftersom det ofta saknas tillgång till offentliga ersättningar 

och bidrag för att stötta dessa deltagare hela vägen fram till arbete, vilket innebär att 

församlingarna behöver gå in med egna medel för att möjliggöra detta. Det finns därför röster 

inom församlingarna som förespråkar att de ska satsa på ”enklare” målgrupper, men den 

intervjuade företrädaren har själv en annan uppfattning i frågan:  

”Det är uppdraget i sig att jobba med diakoni [...] Vi kan liksom inte [...] tycka att 

det är gott nog att hjälpa människor som står lite närmare arbetslivet bara för att 

det är lättare för oss”.368  

Intervjupersonen menar att diakoner oftast håller med om detta, medan andra 

kyrkoverksamma kan ha en annan uppfattning. En annan intervjuad företrädare berättar om 

ett studiebesök som de gjorde i en församling där en kyrkoherde uttryckte att det var själva 

mötet som var det viktiga för deltagarna i deras diakonala insatser, inte vad de gör. Den 

intervjuade företrädaren håller med i viss mån med men varnar samtidigt för risken att man 

bara skapar någonting som känns ”öppet och glatt när man stormar in som kyrkoherde och 
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ser udda figurer i lokalen och känner att det här stärker vårt varumärke”.369 Istället menar hen 

att det är viktigt att säkerställa att deltagarna i S:t Mary gör någonting meningsfullt som tar 

dem vidare i livet. 

Under corona-pandemin sägs vissa deltagare ha varit mer oroliga för att S:t Mary ska stänga 

än för själva sjukdomen. En intervjuad företrädare berättar att det finns deltagare med autism 

som genom S:t Mary för första gången får lära sig de sociala koderna på en arbetsplats och 

därmed kan bryta sin ensamhet. Hen beskriver att: 

”För många är det här det enda sociala sammanhanget man har. Och på våra 

morgonsamlingar [...] handlar det ju om att man får talutrymme, man övar 

turtagning, för alla får säga sitt och sen är det nästas tur. [...] Och det är flera som 

berättar att man aldrig har blivit lyssnad på.”370 

 

Fallbeskrivning: Universell utformning av arbetsplatser 

Organisation: Universell utformning av arbetsplatser, ideell förening 

Arbetsmarknadsinsatser: erfarenhetsutbyte, påverkansarbete, utbildning m.m. 

Deltagare: arbetsgivare och andra intressenter 

Tidshorisont: permanent verksamhet efter projekt 

Finansiering: offentliga bidrag, försäljning av tjänster, interna resurser 

Webb: www.uua.se  

 

Föreningen ”Universell utformning av arbetsplatser” (UAA) bildades 2021 som ett resultat av 

de ESF-finansierade projekten ”UUA – Universell utformning” (2017-2020) och ”Lärandeforum 

UUA” (2019-2022). Projekten har letts av Akademikerförbundet SSR i samarbete med aktörer 

från civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Bland samverkansparterna finns 

Funktionsrätt Sverige, Sveriges Företagshälsor, Vasakronan, Swedavia, Randstad, CSR 

Sweden, IF Metall, Fremia, Forum, med flera. I projekten har metoder utvecklats, testats och 

spridits för utformning av arbetsplatser så att de fungerar för många olika människor, oavsett 

funktionsvariation, hälsostatus, ursprung, kön, med mera. Det har gjorts inom ramen för 

utvecklingslabbar, erfarenhetsutbyten, utbildningar och konferenser. Parallellt har Partsrådet 

– som är en ideell förening som erbjuder stöd till arbetsgivare och fack i statliga verksamheter 

– utvecklat en digital UUA-tjänst för statliga arbetsplatser med rubriken ”Inkluderande 

arbetsmiljö” i samarbete med Akademikerförbundet.371 

Begreppet ”universell utformning” är hämtat från FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, där det definieras som ”utformning av produkter, 

miljöer, program och tjänster så att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträck-
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ning utan behov av anpassning eller specialutformning”.372 Det innebär att fokus flyttas från 

utpekande och stigmatiserande särlösningar, till inkluderande lösningar som skapar goda 

förutsättningar för alla. UUA utvecklar metoder och modeller för universell utformning av 

arbetsplatser inom fyra områden: fysisk utformning, psykosocial arbetsmiljö, organisering och 

ledning, samt rekrytering och kompetensförsörjning. Dessutom är digitalisering ett 

genomgående tema inom samtliga områden. Parallellt med detta utbildas nyckelpersoner 

från de deltagande organisationerna, där de får tillgång till checklistor, verktyg och förslag på 

arbetssätt för universell utformning av arbetsplatser. 

UUA innebär ett perspektivskifte när det gäller att ta sig an samhällsutmaningar inom 

kompetensförsörjning, arbetslöshet och arbetsmiljö. Det görs genom att se bortom stigman 

och ta avstamp i det som ligger utanför normen, så att arbetsplatserna kan attrahera och 

tillvarata den mångfald av människor och kompetenser som kännetecknar dagens samhälle. 

Flera intervjuade företrädare för Akademikerförbundet SSR berättar att UUA eftersträvar en 

”gyllene triangel”, som består av affärs- och verksamhetsnytta (till exempel säkra 

kompetensförsörjning), samhällsnytta (till exempel minska samhällskostnader för 

arbetslöshet/sjukskrivning) och individnytta (till exempel möjliggöra arbete, försörjning och 

inkludering). En intervjuad företrädare berättar att UUA inledningsvis hade separata 

utbildningar inom fysisk utformning, psykosocial arbetsmiljö, organisering och ledning, samt 

rekrytering och kompetensförsörjning, men att de sedan tänkte om för att förtydliga vikten 

av ett helhetsperspektiv. Hen beskriver att: 

”Det vi pratade om inledningsvis [...] var att vi skulle ha utbildningar inom varje 

område. [...] Varefter projektet nu har gått så inser vi att det kanske inte är så 

himla bra att ha utbildningar i varje område, därför att man då riskerar att 

stadfästa de här stuprören snarare än att se helhetsperspektiv.”373 

Upprinnelsen till UUA var en motion till Akademikerförbundet SSR:s kongress 2012 som 

föreslog att förbundet skulle lyfta fram personer med funktionsnedsättning och deras 

möjligheter på arbetsmarknaden. Efter att kongressen hade antagit motionen tog kansliet 

kontakt med olika samhällsaktörer för att samarbeta kring detta. Det ledde till att 

Akademikerförbundet tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Vasakronan initierade en 

process 2014 för att utarbeta en gemensam programförklaring för universell utformning av 

arbetsplatser. De bjöd in fler aktörer, bland annat IKEA, Almega och Handelshögskolan i 

Stockholm, till workshops, rundabordssamtal och seminarier vilket resulterade i en färdig 

programförklaring 2016. För att omsätta den i praktiken ansökte de om projektfinansiering 

från Europeiska socialfonden, i en samverkanskonstellation som även omfattade Sveriges 

Företagshälsor och Randstad. Detta sammanföll med att Socialfonden utlyst projektmedel för 

att utveckla organisationers förutsättningar att se och tillvarata kompetenser bland personer 
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som står utanför arbetsmarknaden, under olika faser i livet. En intervjuad företrädare för UUA 

beskriver processens fram- och baksidor: 

”Hela UUA är ju att utforska ett ämnesområde som vi håller på att fylla med 

innehåll [...] Ibland kan det ju vara spännande och roligt och ibland så är det bara 

tröttsamt och: Varför kan det inte vara enkelt och färdigt? [...] Så att det finns 

liksom den där dubbelheten i det då.”374 

En viktig del i projektet har varit att bedriva ett påverkansarbete gentemot politiker i Sverige 

och EU för att påverka lagstiftning och policys som underlättar för universell utformning av 

arbetsplatser. Som en del i detta framhålls att UUA erbjuder ett konkret arbetssätt för att 

arbeta med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och EU:s sociala pelare. En annan 

viktig del har varit att få till stånd forskning om UUA, vilket bland annat resulterat i två 

kunskapsöversikter där forskare belyser det utifrån olika vetenskapliga discipliner, till exempel 

arbetsvetenskap, design och innovation.375 

För att UUA ska leva vidare efter projekten har en ideell förening startats, som ska kunna stå 

på egna ben och driva verksamheten på permanent basis. Föreningen erbjuder bland annat 

utbildningar, utvecklingslabb och erfarenhetsutbyten, och är öppen för medlemmar från 

företag, organisationer och offentlig verksamhet, samt intresserade privatpersoner. Enligt 

föreningens stadgar ska medlemmarna dela UUA:s värdegrund om ett öppet arbetsliv där 

varje människas unika kunskaper och kompetenser ses som värdefulla tillgångar, olikheter 

värdesätts och med en balans mellan nytta för arbetsgivare, individer och samhället. En 

intervjuad företrädare för UUA konstaterar att det redan finns föreningar med liknande 

inriktningar, men att den nya UUA-föreningen ändå har ett tomrum att fylla: 

”Det ju det att vi samverkar så brett över näringsliv, offentlig verksamhet, ideella 

organisationer, det finns ju andra också. Och att vi egentligen inte skapar ny 

kunskap utan vi försöker ta till vara väldigt mycket av all kompetens som finns och 

göra metoder och verktyg för att få den här universella utformningen.”376 
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