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Förord
Efter att ha läst en kurs i entreprenörskap som berörde ämnet socialt entreprenörskap visste vi
att vi ville skriva om sociala företag i vår uppsats. Det vi däremot inte visste var att uppsatsen
skulle komma att handla om arbetsintegrerande sociala företag, vi visste inte ens att dessa
företag existerade. Efter omgångar av litteratursökning kom vi in på arbetsintegrerande sociala
företag och fick en förståelse för att dessa organisationer är unika i och med ett krav på att skapa
delaktighet bland medarbetarna. Delaktighetskravet för arbetsintegrerande sociala företag
fångade vårt intresse och kom att bli huvudämnet i vår uppsats.
Vi vill rikta ett stort tack till våra familjer, vänner, medstudenter och vår handledare som har
stöttat och gett oss feedback under hela uppsatsperioden. Vi vill även tacka fallföretaget och de
respondenter som ställt upp på intervjuer och bidragit till fördjupad kunskap om delaktighet i
arbetsintegrerande sociala företag.
Hoppas ni får en trevlig läsning och att ni lär er lika mycket om arbetsintegrerande sociala
företag som vi har gjort!

Linnea Ekström

Elin Sjölin

2019-06-23
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Sammanfattning
Titel: Delaktighet, organisationsstruktur och beslutsprocesser: En fallstudie om ett
arbetsintegrerande socialt företag
Författare: Linnea Ekström och Elin Sjölin
Handledare: Lena Högberg
Bakgrund: Arbetsintegrerande sociala företag integrerar människor som varit utanför
arbetsmarknaden under en längre period genom arbetsträning och sysselsättning. Kravet innebär
att medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet, företagets drift samt beslutfattandet vilket bidrar
till personlig utveckling och empowerment. Beslutsfattande i sociala företag är komplext i och
med att de ska balansera ekonomiska och sociala mål. Delaktighetskravet går att tolka och hur
delaktighet skapas skiljer sig mellan organisationer. Vidare skiljer sig graden av delaktighet bland
medarbetarna i en organisation. Genom att undersöka de komplexa beslutsprocesserna i
arbetsintegrerande sociala företag ämnar vi få en förståelse för vad medarbetarnas delaktighet
innebär för organisationsstrukturen och beslutsprocesserna utifrån ett organisationsperspektiv.
Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för vad kriteriet om delaktighet i definitionen
av arbetsintegrerande sociala företag kan innebära i praktiken.
Metod: Denna studie har en kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats där syftet och
frågeställningarna besvaras genom att studera ett fallföretag utifrån ett konstruktionistiskt
perspektiv. Undersökningsmetoderna som har använts är en deltagande observation och
intervjuer med representanter från fallföretaget.
Slutsats: Fallföretaget skapar delaktighet genom att de följer de kooperativa principerna och har
en demokratisk struktur. Delaktigheten grundar sig i att deltagarna och de anställda själva har
valt att delta i verksamheten. Vidare har studien kommit fram till att möten och kommunikation
är viktiga verktyg för att skapa delaktighet och empowerment. Studien har även belyst
begränsningar i graden av delaktighet vilket kan kopplas till den valda organisationsstrukturen,
den ekonomiska situationen, medarbetarnas arbetsförmåga samt kommunikationsbrist.
Delaktighetskravet innebär att arbetsintegrerande sociala företag måste ha en decentraliserad
struktur där medarbetarna är delaktiga i beslutsfattandet. Valet av organisationsstruktur och
beslutsprocesser kan i sin tur både möjliggöra eller begränsa graden av medarbetarnas
delaktighet i arbetsintegrerande sociala företag.

Nyckelord: Arbetsintegrerande sociala företag, delaktighet, empowerment,
organisationsstruktur, beslutsprocesser, kommunikation

Abstract
Title: Participation, Organizational Structure and Decision-Making Processes: A Case Study
About a Work Integrating Social Enterprise
Authors: Linnea Ekström and Elin Sjölin
Supervisor: Lena Högberg
Background: Work integrating social enterprises integrate people that have been excluded
from the labor market during a long period of time by offering training or employment. The
definition of work integrating social enterprises includes a criteria of workers participation. The
requirement of participation means that the workers must be involved in the company’s
operations and decision making, which contributes to personal development and empowerment.
The decision-making process is complex since it has to balance economic and social goals. The
requirement of participation in the definition of work integrating social enterprises can be
interpreted in various ways and the way participation is created in organizations also varies.
Furthermore, the degree of participation among the workers differs in the organization. By
studying the complex decision-making processes in work integrating social enterprises, we intend
to create an understanding of what the workers participation entails for the organizational
structure and decision-making processes from an organizational perspective.
Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of what the criteria of
participation in the definition of work integrating social enterprises can mean in practice.
Methodology: This study has a qualitative character with an abductive approach. The study has
a constructionist perspective and a case study design has been chosen. A participatory
observation and interviews with representatives from the chosen organization has been used as
methods to reach the purpose.
Conclusion: The organization creates participation by following the cooperative principles and
by having a democratic structure. The participation is based on the participants and the
employees choosing to participate in the activities themselves. Furthermore, the study has
concluded that meetings and communication are important tools for creating participation and
empowerment. The study has also highlighted limitations in the level of participation in the
company which can be linked to the chosen organizational structure, the economic situation, the
workers’ capacity of working and the lack of communication. The requirement of participation
means that work integrating social enterprises must have a decentralized structure in which
workers are involved in the decision making. The choice of organizational structure and decision-

making processes can in turn, enable or limit the degree of participation in work integrating
social enterprises.
Key Words: Work integrating social enterprises, participation, empowerment, organizational
structure, decision making processes, communication
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
I Sverige finns det årligen cirka 250 000 människor som behöver försörjningsstöd och en vanlig
anledning till detta är brist på arbete (Sofisam, 2019a). För några av dessa människor kan brist
på arbete vara en del av ett mer omfattande problem (Sofisam, 2019a). Trots att Sverige har en
stark ekonomisk tillväxt och att sysselsättningen i landet har ökat är det fortfarande många som
har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden (Sofisam, 2019b). Ett sätt att bryta detta är genom
arbetsintegrering vilket enligt Regeringens definition är ett sätt att sysselsätta och integrera
människor som varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid (Näringsdepartementet, 2010).
Utanförskap är ett samhällsproblem kopplat till arbetslöshet och brist på meningsfull daglig
sysselsättning (Regeringskansliet, 2018) som den privata och offentliga sektorn inte själva har
klarat av att lösa (Vidal, 2005). Det är här sociala företag kommer in i bilden och dessa
organisationer är en del av det som utgör en tredje sektor (Vidal, 2005). En definition av sociala
företag är att de är hybridorganisationer som lägger vikt i både sociala och kommersiella mål
(Santos, Pache & Birkholz, 2015).
Det finns flera typer av sociala företag där ett av de vanligaste i Sverige är arbetsintegrerande
sociala företag, fortsättningsvis benämnt ASF. Ett ASF syftar till att sysselsätta människor som
annars riskerar att exkluderas från arbetsmarknaden (Vidal, 2005). ASF opererar inom olika
branscher och de kan vara organiserade på olika sätt eftersom det inte finns någon bestämd
bolagsform för dessa organisationer (Sofisam, 2019c). Det vanligaste är att ASF drivs som ett
kooperativ där verksamheten ägs av dem som företaget är skapat för (Tillväxtverket, 2019).
Hedin, Herlitz, Kuosmanen och Laurelii (2015) berättar i sin bok “Arbetsintegrerande sociala
företag - organisation, ledarskap och delaktighet” om hur ASF växte fram i Sverige. Under
industrialismen hade det gamla bondesamhället förlorat sina trygghetssystem och för människor
med funktionsvariationer eller för de som var fattiga var detta en svår tid. Dessa människor
kunde i bästa fall få arbeta hos bönderna som hemhjälp, annars hamnade de på fattiggårdar
bland både friska, sjuka, gamla och människor med funktionsvariationer. Kyrkan fick en mindre
betydande roll medan staten tog över allt mer. Ideella organisationer bildades med olika syften
såsom välgörenhet, nykterhet, utbildning, konsument- och producentkooperativ och efter en tid
skapades även arbetskooperativ där anställda ägde och bedrev verksamheter. På 1980-talet var
arbetslösheten bland både unga människor och framför allt utsatta grupper i samhället hög och
detta ledde till att kooperativa lösningar växte fram under andra halvan av 1990-talet. Problemet
visade på att de traditionella sätten att hantera arbetslöshet inte längre fungerade. Kommunerna
fick då i uppgift att skapa arbetstillfällen och olika projektgrupper växte fram. De första
arbetsintegrerande sociala företagen startades i slutet av 1980-talet i Sverige som sociala
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arbetskooperativ. Den sociala ekonomin fick en större betydelse och kom att bli grunden för
projekt och samarbeten inom den Europeiska Unionen. ASF ägs framförallt kollektivt av de som
ingår i verksamheterna eller av lokala engagerade personer och verkar inom den sociala
ekonomin såsom intresseorganisationer, folkrörelser, idéburna organisationer och just
kooperativ.
År 2010 fattades ett regeringsbeslut om en handlingsplan innehållandes följande definition av
ASF:
“Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet
(producerar och säljer varor och/eller tjänster):
• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla
ett arbete, i arbetsliv och samhälle
Svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden kan vara av olika karaktär, såsom
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, bristande erfarenhet och kunskap som kan
förväntas innebära lägre produktivitet och ökat behov av stöd från omgivningen. Men också en
tveksamhet på arbetsmarknaden att anställa personer med tidigare problem som långtidssjukskrivning,
missbruk och kriminalitet.
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
Delaktighetskravet i definitionen särskiljer de arbetsintegrerande sociala företagen från offentlig
verksamhet, privata rehabiliteringsföretag och Samhall. Det har sin grund i den fasta
övertygelsen att delaktighet i arbetet, den personliga utvecklingen men också i företagets drift och beslut
ger unika förutsättningar för personlig utveckling, empowerment/egenmakt.
• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
Arbetsintegrerande sociala företag är näringsdrivande verksamheter och strävar efter att producera ett
överskott. De investerar överskott i enlighet med sitt ändamål. Investeringarna kan syfta till att utveckla
verksamheten, integrera fler personer eller att utveckla medarbetarna genom kompetensutveckling eller
andra insatser. Det övergripande syftet kan alltså beskrivas som ideellt, i likhet med vad som faller inom
det civila samhället i stort.
• företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet
Arbetsintegrerande sociala företag är självständiga juridiska personer men har som leverantör,
samarbetspart och rörande medarbetarnas försörjning och utveckling en nära relation till offentlig
sektor.” (Näringsdepartementet, 2010, s.2f.)
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Eftersom ASF enligt regeringens definition inte är offentligt ägda, utan är fristående
organisationer, så samarbetar de med bland annat kommuner, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan (Sofisam, 2019d). De arbetar tillsammans för att fler ska integreras i
arbetslivet genom olika aktiviteter och anställningar. Ett ASF kan tillsammans med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kartlägga individers behov och komma fram till en
plan för att skapa möjligheter till arbetsträning, rehabilitering eller anställning för personer som
inte har en självklar plats på arbetsmarknaden (Sofisam, 2019e).
Enligt Lundborg och Johansson (2008) är det många som trots att de vill och har potential att
arbeta aldrig har haft ett jobb eller endast haft några korta ströjobb. De sociala företagen skapar
förutsättningar för dessa människor att arbeta till 100 procent av sin egen förmåga (Lundborg &
Johansson, 2008). Utöver att ASF integrerar människor i arbete så är de även ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv lönsamma (Sofisam, 2019a). Trots ökade kortsiktiga kostnader
för offentlig sektor vid start av ett nytt ASF innebär det snart minskad konsumtion av vård och
omsorg, ökade skatteintäkter och minskat behov av försörjningsstöd (Sofisam, 2019a).
ASF ställs däremot inför flera utmaningar för att överleva och några av dessa företag har tvingats
lägga ned på grund av både interna och externa faktorer (Augustinsson, Backström, Björk &
Lövgren, 2016). Anledningar till detta kan vara att ägar- och organisationsstrukturen är för
ensidig, att det finns ledarskaps- och kompetensproblem, underkapitalisering redan vid uppstart
av företaget, att de är beroende av offentlig sektor, minskad försäljning samt målkonflikter som
uppstår på grund av den hybridform ASF har (Augustinsson m.fl., 2016). ASF kan ha svårt att
bära sig själva finansiellt då marginalerna är små och vissa är helt beroende av stöd eller bidrag
från offentlig sektor (Augustinsson m.fl., 2016).

1.2 Problemformulering
Forskning om beslutsprocesser är ett väletablerat område inom organisationsteorin och har
undersökts i olika typer av organisationer samt i olika kontexter (Anagnostopoulos, Byers &
Shilbury, 2014). En beslutsprocess kan definieras som flera steg av att komma fram till det bästa
alternativet bland flera alternativ utifrån de mål och värderingar som finns (Brunsson, 1998).
Enligt Brunsson och Brunsson (2014) är det även intressant att undersöka om beslut leder till
handling samt vem som tar ansvar och hantera konsekvenser för det beslut som fattats. Enligt
Cyert och March (1963) är beslutsprocesser det som formar en organisation. Cyert och March
(1963) menar därför att förståelsen för beslut och beslutsprocesser är en central del av
organisationsteorin.
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“Delaktighet och empowerment ska genomsyra alla arbetsintegrerande sociala företags
verksamhet. Genom hjälp till självhjälp och att metodiskt stärka varje person att ta makten
över sitt eget liv är de sociala företagens arbetssätt unikt.”
(Sofisam, 2019f)
Citatet ovan beskriver vikten av delaktighet och empowerment för medarbetarna i ett ASF.
Utöver att delaktighetskravet finns i definitionen av ASF så är det även ett krav för kooperativ.
Enligt International Co-operative Alliance (2018) låter kooperativa organisationer medlemmarna
ha stort inflytande i verksamheten i såväl operationella som ekonomiska frågor. Dessa
självständiga organisationer arbetar mot gemensamma sociala, kulturella och ekonomiska mål
genom demokratiskt styrda verksamheter. De kooperativa grunderna handlar om eget ansvar,
självhjälp, jämlikhet, rättvisa, demokrati och solidaritet. Vidare finns det ett antal etiska aspekter
som traditionellt sett är någonting som grundare och medlemmar står bakom. Dessa värderingar
grundar sig i ärlighet, socialt ansvar, öppenhet samt att ta hand om varandra. De kooperativa
principerna används för att applicera dessa värderingar i praktiken där en princip handlar om
delaktighet (International Co-operative Alliance, 2018).
Regeringens val av formulering i definitionen av ASF och kriteriet om medarbetares delaktighet,
som definierades i bakgrunden, ger rum för tolkning. Synen på delaktighetskravet skiftar mellan
olika organisationer och graden av delaktighet kan variera bland medarbetarna inom en
organisation (Laurelii, 2012). I delaktighetskriteriet står det att delaktighet ska skapas för
medarbetarna i ett ASF. Vilka som räknas som medarbetare går också att tolka och i denna studie
har vi valt att inkludera deltagare, anställda och ledare som medarbetare i ett ASF. Deltagare är
de som arbetstränar i ASF under en viss tid och är därmed inte anställda. På så vis speglar denna
studie flera perspektiv på delaktighet i ett ASF. Empowerment är ett viktigt begrepp inom socialt
företagande och handlar om att öka individers eller gruppers förmåga att fatta egna beslut och
förverkligandet av dessa (Santos, 2012). En anledning till varför ASF vill inkludera medarbetare i
beslutsprocesser är alltså för att skapa empowerment för individerna i organisationen.
Locke och Schweiger (1979) menar att det inte finns någon gemensam definition av vad
delaktighet i beslutsfattande är. Locke och Schweiger (1979) definierar delaktighet i
beslutsfattande som att två eller flera individer delar på makten i processen av att fatta ett beslut.
Locke och Schweiger (1979) menar också att delaktighet i beslut kan finnas utan att makten
fördelas helt lika mellan de parter som är delaktiga. Delaktighet i beslutsfattande inom sociala
företag härstammar från de kooperativa principerna där medlemmarna har en del av
beslutsmakten oavsett investerat kapital (Ohana, Meyer & Swaton, 2012).
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Det finns komplexa utmaningar inom beslutsfattande i socialt företagande och det behövs därför
en djupare förståelse kring detta från både en teoretisk och praktisk aspekt (Rossignoli, Ricciardi
& Bonomi, 2018). Rossignoli m.fl. (2018) menar att en del av komplexiteten ligger i den
eventuella målkonflikt som kan uppstå på grund av att sociala företag ofta är
hybridorganisationer där syftet med verksamheten både kan vara socialt och ekonomiskt. Sociala
företag måste vara hängivna till de etiska, jämställda och solidariska grunderna för deras existens
(Majetic, Makarovic, Simlesa & Golob, 2019). Samtidigt måste de verka inom de
marknadsekonomiska principerna för att göra vinster och överleva (Majetic m.fl., 2019). De
sociala målen har ingenting att göra med de ekonomiska och kan till och med ses som
dysfunktionella ur ett marknadsekonomiskt perspektiv (Majetic m.fl., 2019). Detta är en
problematik som måste balanseras när beslut ska fattas (Rossignoli m.fl., 2018). Rossignoli m.fl.
(2018) menar att det inte är så förvånande att vi vet så lite om hur aktörer löser problem och
fattar beslut kring de möjligheter och hot som är specifika för sociala företag eftersom det är ett
relativt nytt studerat fenomen.
Enligt Schwochau, Delaney, Jarley och Fiorito (1997) finns det argument för att medarbetares
delaktighet i beslutsfattande både kan vara positivt och negativt för organisationerna. En fördel
med medarbetarnas delaktighet i beslutsfattande är att det bidrar till tillfredsställda medarbetare
med starkare motivation. Stärkt motivation leder i sin tur till att medarbetare blir än mer
benägna att delta i beslutsfattandet (Miller & Monge, 1986). En viktig poäng är också att alla
medarbetare inte vill ha samma möjlighet att vara delaktiga i beslut (Timming, 2015).
Eftersom Rossignoli m.fl. (2018) menar att beslutsprocesser i socialt företagande är komplexa
menar vi att det är intressant att undersöka hur delaktigheten, som till stor del identifierar ett
ASF och gör dessa organisationer unika, påverkar strukturen och beslutsprocesserna i dessa
organisationer. På så sätt kan vår studie bidra med en förståelse kring vad medarbetarnas
delaktighet innebär ur ett organisationsperspektiv.
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1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att skapa en förståelse för vad kriteriet om delaktighet i definitionen av ASF
kan innebära i praktiken. För att uppnå studiens syfte har vi valt följande frågeställningar:
-

Hur skapar ett ASF delaktighet bland medarbetarna?

-

Vilka eventuella faktorer begränsar medarbetarnas delaktighet i ett ASF?

-

Vad innebär medarbetarnas delaktighet för strukturen och beslutsprocesserna i
organisationen?
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2 Metod
2.1 Forskningsstrategi
Syftet med studien är att skapa en förståelse för vad kriteriet om delaktighet i definitionen av ASF
kan innebära i praktiken. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är en kvalitativ ansats mest
lämpad när syftet är att få en djupare förståelse och förklaring för ett fenomen i sin kontext och
kommer därför tillämpas i denna studie. Enligt Bryman och Bell (2017) är en kvalitativ ansats
lämplig när fokus ligger i att förstå en social verklighet samt de grundval för hur individer i en
viss miljö tolkar denna verklighet, vilket denna studie ämnar göra. Studien grundar sig i
kvalitativa intervjuer som enligt Bryman och Bell (2017) kan kombineras med deltagande
observationer som en metod som ryms inom det kvalitativa forskningsområdet. Genom
kvalitativa intervjuer ges möjligheten att studera och identifiera tolkningar av individens synsätt
och uppfattning (Bryman & Bell, 2017). Vidare förklarar Bryman och Bell (2017) att den
kvalitativa metoden inte bara syftar till att lyfta fram beskrivningar utan även till att belysa
åsikter, förklaringar, beteenden och värderingar vilket tas upp i denna studie. Rossignoli m. fl
(2018) hävdar att det behövs en djupare förståelse ur både en praktisk och teoretisk aspekt
eftersom beslutsfattande inom sociala företag är komplext, vilket denna kvalitativa studie ur ett
empiriskt perspektiv kommer att bidra med.

2.2 Forskningsansats
Enligt Bryman och Bell (2017) finns det två huvudsakliga forskningsansatser, induktiv och
deduktiv, där den induktiva ansatsen är vanligast för kvalitativa studier. Forskningsansatserna
beskriver vilken syn forskaren har på relationen mellan teori och empiri. I en deduktiv ansats
utgår forskaren från befintlig teori för att formulera hypoteser som genom insamling av empirisk
data antingen förkastar eller bekräftar hypoteserna. Induktiv ansats utgår motsatsvis ifrån
empirisk insamling och ser teorin som resultatet av forskningen. Vidare menar Bryman och Bell
(2017) att det har blivit allt vanligare att forskare som främst utför kvalitativa studier använder
sig av ett tredje angreppssätt som kallas abduktiv ansats. I en abduktiv ansats skiftar forskningen
mellan teori och empiri som under forskningsprocessen omtolkas när nya upptäckter
framkommer i de olika delarna (Alvesson & Sköldberg, 2017). Denna studie började med en
litteraturgenomgång för att få en ökad kunskap om ASF och sociala företag samt vilka befintliga
teorier inom delaktighet, beslutsprocesser och organisationsstrukturer som finns i syfte att
utforma den empiriska undersökningen. Den empiriska datan har i sin tur påverkat innehållet i
den teoretiska referensramen där ytterligare litteratursökning har gjorts utifrån intressanta
områden som uppkom i intervjuerna. På så vis har studien rört sig mellan att utveckla det
teoretiska och empiriska materialet och därmed haft en abduktiv ansats.
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2.3 Forskningsperspektiv
Det konstruktionistiska perspektivet är vanligt förekommande bland kvalitativa
forskningsmetoder (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Perspektivet innebär att verkligheten är
baserad på konstruktioner och att kunskap är någonting som konstrueras snarare än avbildas
(Bryman & Bell, 2017). Enligt det konstruktionistiska perspektivet kan verkligheten se
annorlunda ut för olika människor och den är föränderlig vilket gör att det konstruktionistiska
skiljer sig från det fenomenologiska perspektivet (Bryman & Bell, 2017). Vidare menar Bryman
och Bell (2017) att eftersom verkligheten betraktas som en konstruktion anses alla föremål för
undersökningen som mångtydiga och något som går att förändra medan det fenomenologiska
perspektivet snarare handlar om att tolka fakta och att leva sig in i individers olika livsvärldar.
Enligt konstruktionismen finns det en verklighet och den är beroende av människans förståelse
av den och detta innebär att den verklighet som presenteras inte är definitiv utan individuell
beroende på intervjupersonernas uppfattning av verkligheten (Bryman & Bell, 2017).
Konstruktionismen är ett passande perspektiv för denna studie då den ämnar undersöka och öka
förståelsen för vad medarbetarnas delaktighet i ASF innebär för organisationsstrukturen och
beslutsprocesserna. Genom att intervjua representanter från olika hierarkiska nivåer i ett ASF
speglas olika konstruerade verkligheter vilka är ständigt föränderliga.

2.4 Forskningsdesign och val av fall
I denna studie har en fallstudiedesign använts. Enligt Bryman och Bell (2017) kan ett fall i en
fallstudie betraktas som en plats eller lokal, exempelvis en organisation där forskaren är
intresserad av att skapa en fördjupad kunskap om det specifika fallet. I denna studie är ett
fallföretag det valda fallet där den fördjupade kunskapen är hur delaktighet skapas och vad
medarbetarnas delaktighet innebär för organisationens struktur och beslutsprocesser. För att
säkerställa respondenternas anonymitet i denna studie har vi valt att ge företaget ett alias.
Hädanefter benämns företaget som Kooperativet. Myers (2013) menar att fallstudier är en bra
design när ett forskningsområde är i ett tidigt stadie där lite kunskap och förståelse för
fenomenet finns. Eftersom forskning kring delaktighet i beslutsprocesser i sociala företag är ett
nytt fenomen är det därför relevant med fördjupad empirisk kunskap i form av en fallstudie.
Vidare menar Myers (2013) att fallstudier används till att testa och jämföra befintliga teorier. I
denna studie sätts väl utforskade områden som organisations- och beslutsteorier i en kontext där
fenomenet inte är lika utforskat. På så sätt bygger denna studie vidare på befintlig teori för att
tillämpa den till en ny kontext. Det finns olika typer av fall där ett av dem är det representativa,
typiska fallet. Ett typiskt fall kan klassificeras som en situation eller organisation som anses
vanligt förekommande (Yin, 2003 i Bryman & Bell, 2017). I denna studie ses fallet som ett typiskt
fall eftersom den vanligaste formen av ett ASF i Sverige är arbetskooperativ vilket Kooperativet
representerar. Kooperativet med dess demokratiska struktur representerar även definitionen av
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ett ASF där medarbetarnas delaktighet är inkluderat. Enligt Hedin m.fl. (2015) är ASF vanligtvis
små företag med 10–15 anställda. Kooperativet är ett av de större ASF:en med fler anställda
vilket argumenterar för att fallet skulle kunna ses som unikt. Jämfört med kommersiella företag
som är mer traditionella kan ASF också ses som unika fall vilket gör det intressant att studera
organisations- och beslutsteorier i den kontexten.

2.5 Litteraturinsamling
Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt att ha vetskap om befintlig litteratur och kunskap för
att undvika att upprepa vad som redan undersökts inom ett intresseområde. Genom en grundlig
litteraturgenomgång undersöktes befintlig och aktuell forskning inom området och det skapades
en uppfattning om vad som redan undersökts vilket bidrog till att lägga en grund för studien.
Insamlingen av litteratur har gjorts genom sökningar via digitala sökmotorer och databaser.
Scopus och Google Scholar är de databaser som har använts och för att finna relevant forskning
användes sökord som: social entrepreneurship, social enterprise, work integrating social
enterprises (WISE), participation in decision making, joint decision making, decision making,
organisational structure och empowerment. Utöver litteratur som vi hittat genom dessa sökord
har även refererade källor i denna litteratur använts eftersom de berör forskningsämnet och
därmed varit relevanta som källor till studiens referensram.

2.6 Deltagande observation
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en deltagande observation och intervjuer
valts som undersökningsmetoder. Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver den deltagande
observationen som en metod där forskaren deltar i vardagliga aktiviteter hos utvalda grupper
som möjliggör insamlandet av informell information och kunskap om det valda ämnet. Metoden
innebär att forskaren tar del av den studerade gruppens vardag (Justesen & Mik-Meyer, 2011).
Deltagande observationer behöver nödvändigtvis inte vara planerade eller tidsbestämda utan hur
länge de pågår beror på hur länge forskaren har möjlighet att vara på plats för att genomföra
observationen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vidare beskriver Justesen och Mik-Meyer (2011)
att med hjälp av denna metod går det att göra iakttagelser av personers interaktioner. I samtliga
verksamheter inom Kooperativet hålls det varje dag morgonmöten och vi fick delta på ett av dem.
Syftet med att delta på morgonmötet var att skapa en kunskap om hur delaktighet skapas i
praktiken. Detta genom att observera hur medarbetarna interagerar med varandra under ett
möte samt se om och vilka beslut som fattas på lokal nivå. Vidare kan forskaren genom en
deltagande observation uppfatta beteenden som gruppen tar för givet och som sker per
automatik vilket är fördelaktigt när målet är att uppnå en djupare förståelse av fenomenet som
undersöks (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) fokuserar
deltagande observationer som används i konstruktionistiska undersökningar på sociala aktörer
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och relationerna dem emellan. Betoningen ligger i att se och förstå praktiken snarare än att förstå
verkligheten genom de studerade personernas ögon (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Bryman och
Bell (2017) menar att det är vanligt att en deltagande observation kompletteras med intervjuer,
vilket denna studie har gjort.

2.7 Intervjuer
Syftet med studien är att skapa en skapa en förståelse för vad kriteriet om delaktighet i
definitionen av ASF kan innebära i praktiken. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är intervju
som undersökningsmetod vanligt i en kvalitativ studie och kan vara mer eller mindre
strukturerad. En kvalitativ intervju ska enligt Bryman och Bell (2017) med fördel vara
semistrukturerad för att kunna ta reda på vad som är viktigt och relevant för intervjupersonerna.
Forskarna kan ändra ordningen på frågorna under intervjuns gång och de kan välja att ställa
följdfrågor för att följa upp svaren (Bryman & Bell, 2017). På grund av detta så brukar
intervjuaren i kvalitativa intervjuer ha en förmåga att anpassa intervjun till intervjupersonernas
svar och är därför flexibla (Bryman & Bell, 2017). Vidare menar Bryman och Bell (2017) att det
semistrukturerade intervjuformatet är lämpligt i de fall då en studie utgår från ett tydligt syfte
eller en specifik frågeställning. En semistrukturerad intervju innebär att forskarna arbetar med
en intervjuguide där de har definierat vilka teman och huvudfrågor som ska beröras (Bryman &
Bell, 2017). Utöver dessa teman och huvudfrågor finns det utrymme för att intervjupersonen kan
ta upp intressanta ämnen som inte ryms med i intervjuguiden men som kan vara relevanta och
intressanta för att besvara studiens frågeställning (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då syftet med
denna studie var fastställt redan innan intervjuerna genomfördes och för att skapa ett djup i
empiriinsamlingen har ett semistrukturerat intervjuformat använts. Med ett konstruktionistiskt
forskningsperspektiv produceras kunskapen gemensamt mellan intervjuaren och
intervjupersonen i den miljö de befinner sig i (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie
utformades intervjuguider för intervjupersonerna som var olika beroende på vilken roll de hade i
organisationen. Gemensamma teman i intervjuguiderna var delaktighet, beslutsprocesser och
befogenheter. Temat organisationsstruktur inkluderades mer i intervjuguiderna för anställd och
verksamhetsledare/styrelsemedlem.

2.8 Urval av respondenter
I denna studie står ett fall till grund för undersökningen. Intervjupersonerna i studien är
strategiskt utvalda för att skapa relevans för studien och dess frågeställning vilket enligt Bryman
och Bell (2017) innebär ett målstyrt urval snarare än ett slumpmässigt. Ett målstyrt urval innebär
att individer väljs ut med ett mål och en strategi i åtanke (Bryman & Bell, 2017). Vidare
kontaktades en representant från fallföretaget som en del i ett tvåstegsurval där det i första steget
erhölls information och kännedom om organisationen för att i nästa steg komma fram till
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passande personer för intervjuer. För att få en förståelse för hur delaktigheten uppfattas var
målet att intervjua två personer från samtliga roller som finns i verksamheten. Dessa roller består
av deltagare, anställda, verksamhetsledare och styrelsemedlemmar. Deltagare är inte anställda i
företaget. Trots att de arbetstränar så har vi valt att betrakta dem som medarbetare eftersom de
utgör en del av den dagliga verksamheten där syftet är att skapa empowerment även för dem.
Vidare har vi även valt att betrakta anställda som medarbetare eftersom de utgör en del av den
dagliga verksamheten och är medlemmar i Kooperativet. Vi betraktar även verksamhetsledarna
som medarbetare då de också är anställda och verksamma i den dagliga verksamheten men med
större ansvar. Även fast vi inte inkluderar styrelsemedlemmar som medarbetare ville vi intervjua
dem för att se vilket ansvar de har för att skapa delaktighet för medarbetarna. Vi ville även
undersöka vilka befogenheter styrelsen har i beslutsfattandet och om det eventuellt begränsar
medarbetarnas delaktighet i beslutsprocessen. I slutändan genomfördes fyra intervjuer och
varför vi inte kunde genomföra åtta stycken som var vårt mål förklaras i avsnittet som handlar
om metodkritik. Antalet respondenter kan vara svårt att estimera och enligt Kvale och
Brinkmann (2014) ska så många personer som behövs för att kunna besvara studiens syfte och
frågeställningar intervjuas. Trots att antalet intervjuer inte blev lika många som det
ursprungligen var tänkt så var fyra stycken tillräckligt för att syftet med studien skulle uppnås.
Tabellen nedan beskriver vilka roller i Kooperativet intervjupersonerna har och vad de kommer
att kallas i empiri- och analysavsnittet.

Intervjuperson

Anställning/Sysselsättning

Intervjulängd (min)

1

Verksamhetsledare/Styrelsemedlem

46:08

2

Anställd

29:08

3

Deltagare 1

39:53

4

Deltagare 2

13:22

2.9 Förberedelser och genomförande
Efter att urvalsprocessen av intervjupersonerna var klar så kontaktade vi en representant från
Kooperativet och frågade om det fanns en möjlighet för oss att få vara med på deras morgonmöte
för att vid ett senare tillfälle intervjua de utvalda intervjupersonerna. Den deltagande
observationen innebar att vi deltog på ett morgonmöte samt att vi fick en rundtur av
verksamheten. Under mötet fick vi chansen att ställa frågor till de personer som medverkade och
på så vis har vi även tagit del av deras uppfattning av det studerade ämnet. Hela besöket varade i
ungefär en och en halv timme. När den deltagande observationen var genomförd beslutade vi att
skriva ned upplevelsen var för sig, utan att samtala med varandra innan, med hjälp av de
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anteckningar vi hade tagit under besöket. Anledningen till detta var att undvika att detaljer skulle
utelämnas. Efter det sammanställdes materialet till att bli en del av studiens empiriavsnitt.
Efter genomförandet av observationen skickade vi ut information om det tänkta
tillvägagångssättet för intervjuerna. Vi informerade om att vi ville spela in intervjuerna, att
ljudinspelningen skulle transkriberas och att det endast var vi som skulle lyssna på materialet. Vi
berättade även om att ljudinspelningarna skulle raderas så fort studien var färdigställd. Innan
intervjuerna upprepade vi denna information för intervjupersonerna som fick samtycka till att
delta i studien och att intervjun spelades in. Intervjuerna utgick ifrån den intervjuguide som
förbereddes efter det att observationen var gjord baserat på den förståelse kring verksamheten
som skapades under observationen samt frågor kring beslut och delaktighet som behövdes för att
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Samtliga intervjuer genomfördes på plats i
Kooperativets lokaler. Syftet med att ha intervjuerna på plats var för att intervjupersonerna
skulle känna sig trygga i den miljön de är vana att arbeta i. Vi båda var närvarande vid
intervjutillfällena och vi turades om att hålla i intervjuerna. Den som inte höll i intervjun förde
anteckningar i de fall det behövdes och ställde i vissa fall även följdfrågor till intervjupersonerna.
Längden på intervjuerna varierade mellan de olika intervjupersonerna. Majoriteten av
intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter. När intervjumaterialet skulle kodas så valde vi att
transkribera två intervjuer vardera. När materialet var transkriberat så bytte vi
transkriberingsmaterial med varandra för att sammanställa materialet till empiriavsnittet. Bytet
av transkriberingsmaterialet inför sammanställningen av empirin berodde på att vi båda ville få
en bred bild av materialet.

2.10 Analys av data
I en kvalitativ studie finns det inte några entydiga regler för hur en dataanalys ska genomföras
(Bryman & Bell, 2017). Efter att transkriberingen av intervjuerna var klar sorterades och
reducerades materialet utifrån teman vi ansåg relevanta för att kunna besvara studiens syfte.
Rennstam och Wästerfors (2015) anser att sortering av materialet är en viktig process i
kvalitativa studier som är ofrånkomlig för att kunna göra en analys. Metoden för att sortera
empirimaterialet utifrån teman kallas tematisk analys (Bryman & Bell, 2017) vilket har använts i
denna studie. Vi justerade även frågeställningarna, efter det att sorteringen av materialet hade
genomförts, utifrån intressanta teman som belystes under den deltagande observationen och de
semistrukturerade intervjuerna. Vidare menar Rennstam och Wästerfors (2015) att materialet
behöver reduceras efter att det har sorterats för att få en bättre ordning och överblick. De teman
vi har utgått ifrån när vi reducerat transkriberingarna till att bli empiri är delaktighet,
beslutsprocesser, organisationsstruktur, möten, kommunikation och externa intressenter. Dessa
teman har i sin tur analyserats med stöd från den teoretiska referensramen i analysavsnittet för
att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.
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2.11 Studiens kvalitet
För att säkerställa kvaliteten i denna studie har vi utgått ifrån kvalitetskriterier som är
gemensamma för alla forskningsperspektiv samt de som är specifika för det konstruktionistiska
perspektivet. De gemensamma kvalitetskriterierna är enligt Justesen och Mik-Meyer (2011)
koherens, konsistens, transparens eller genomskinlighet. Validitet och reliabilitet är också viktiga
kvalitetskriterier för kvalitativa metoder som däremot forskare inom den konstruktionistiska
traditionen är kritiska mot (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Istället ersätts dessa begrepp med
begreppet relevans och att många röster i undersökningen ska få komma till tals för att skapa
kvalitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I denna studie har flera personer inom Kooperativet med
olika roller i organisationen intervjuats för att få fram många perspektiv och på så sätt skapa en
förståelse för vad medarbetarnas delaktighet i ett ASF innebär i praktiken.
Koherens innebär att det finns ett tydligt sammanhang mellan problemformuleringen, den
teoretiska referensramen och metodvalet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Justesen och
Mik-Meyer (2011) handlar konsistens även om att studien hänger ihop men syftar snarare på att
teorier, begrepp och metoder används på ett konsekvent sätt genom hela studien. För att
säkerställa kvaliteten kring dessa begrepp har val av syfte, teoretisk referensram samt metodval
kritiskt granskats av handledare och medstudenter. Genomskinlighetskravet från ett
konstruktionistiskt perspektiv innebär att valet av bland annat metoddesign, intervjupersoner
och analysstrategier är väl motiverade. På så sätt säkerställs kvaliteten genom att läsaren kan
göra sin bedömning på rimligheten av dessa val (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I denna studie
har detta kriterium tagits hänsyn till genom att i metodavsnittet motivera de val som gjorts för
studien.
I ett konstruktionistiskt perspektiv är “övertygande”, “relevant” och “intressant” begrepp som
används i en större utsträckning än i andra kvalitativa perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2011).
Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att när forskningen ger ett relevant och intressant
kunskapsbidrag till en definierad målgrupp har studien hög kvalitet. I denna studie är det
intressant att undersöka hur delaktighet för medarbetarna skapas och vad delaktighet innebär för
organisationsstrukturen och beslutsprocesserna i ett ASF eftersom delaktighet är en stor del av
det som definierar dessa företag. Utöver att studien är relevant och intressant så bidrar
övertygelse i analysen till studiens kvalitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011).
Ett annat kvalitetskriterium inom konstruktionismen är reflexivitet som innebär att forskarna
redovisar för läsaren vilken betydelse forskarnas tidigare erfarenhet och position har för
undersökningen samt tydligt visar vilka reflektioner forskarna har gjort (Justesen & Mik-Meyer,
2011). I denna studie har vi inte haft några tidigare erfarenheter eller kunskap om ASF. Utifrån
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vår position som civilekonomstudenter med företagsekonomiska kunskaper har vi valt att
studera ett ASF ur ett organisationsperspektiv.

2.12 Etik
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram etiska riktlinjer för den humanistisksamhällsvetenskapliga forskningen för att säkerställa att studier genomförs på ett etiskt korrekt
sätt. Dessa riktlinjer består av fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att respondenterna i studien är
informerade om studiens syfte. Respondenterna ska även bli informerade om sina uppgifter i
studien samt på vilka villkor de deltar. I denna studie blev respondenterna informerade om syftet
när kontakten upprättades. Respondenterna valde frivilligt att delta i studien och de blev även
informerade om att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Vidare blev de informerade om hur
deras intervjusvar skulle användas i studien.
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien samtycker till att vara med samt själva får
bestämma i vilken utsträckning (Vetenskapsrådet,2002). I denna studie har samtliga
respondenter samtyckt till sitt medverkande och själva fått bestämma i vilken utsträckning.
Det tredje kravet enligt Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet vilket innebär att
deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet där personuppgifter ska förvaras och hanteras
på ett säkert sätt så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Förvaring och hantering av
personlig information har skett på det sätt som är överenskommet med deltagarna i denna
studie.
Det sista kravet är nyttjandekravet och handlar om att de uppgifter som är insamlade endast får
användas för studiens forskningsändamål och inte användas eller lånas ut till något annat
ändamål som inte har ett vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Alla insamlade uppgifter i
denna studie har endast använts för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning vilket
deltagarna har blivit informerade om.
Utöver de fyra kriterierna för att säkerställa att denna studie har utförts på ett etiskt korrekt sätt
har även GDPR och de riktlinjer för personuppgiftshantering som finns för att skriva ett
examensarbete följts.
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2.13 Metodkritik
Valet av fallföretag baserades på att det uppfyllde vårt enda krav vilket var att det skulle vara ett
ASF och att vi fick snabb kontakt med dem. Detta gjorde att vi varken undersökte eller
kontaktade flera ASF för att se om det fanns något annat företag som hade varit bättre lämpat för
att kunna besvara studiens syfte.
Urvalsprocessen av intervjupersonerna gjordes med hjälp av en representant från företaget och
hen kunde därmed styra vilka som skulle delta. Det enda kravet vi hade på respondenterna var
att de skulle representera en viss roll i företaget och därför upplevde vi inte detta som ett
problem. Eftersom det inte fanns kontaktuppgifter till deltagarna och anställda i Kooperativet på
deras hemsida var detta tillvägagångssätt det enda möjliga. Tidigare nämnde vi att målet var att
intervjua två respondenter från varje roll i företaget men att resultatet blev fyra intervjuer. Detta
berodde på att intervjun med en av de anställda ställdes in och att endast en person som har
rollen som både verksamhetsledare och styrelsemedlem kunde ställa upp på en intervju.
Intervjun med den ena av två utvalda anställda blev inställd på grund av dagsformen som gjorde
att hen inte orkade delta vilket är något som är viktigt att ta hänsyn till i ASF. Förklaringen till
varför vi endast hade en intervju med en verksamhetsledare/styrelsemedlem är att de i dagsläget
är väldigt få och att de har mycket att göra på grund av den rådande ekonomiska situationen som
kommer förklaras mer ingående i empiriavsnittet.
Den anställda och de två deltagarna som intervjuades representerade samma verksamhet i
företaget. Det hade varit intressant om vi fått intervjua representanter från flera av Kooperativets
verksamheter för att kunna belysa om de upplever likheter eller skillnader kring det studerade
ämnet baserat på vilken verksamhet de arbetar i. Vi kunde till viss del få fram denna aspekt
baserat på verksamhetsledarens/styrelsemedlemmens uppfattning av de olika verksamheterna.
Syftet med den deltagande observationen var att se hur medarbetarna interagerar med varandra.
Vår närvaro under mötet skulle kunna ha förändrat deras beteende och skilt sig från hur de
vanligtvis agerar under morgonmötena. Efter den deltagande observationen hade genomförts
utfärdade vi intervjuguiden och lät den granskas av handledare och medstudenter för att
säkerställa att frågorna uppfattades på ett korrekt sätt. Under intervjuerna märkte vi däremot av
en viss språkbegränsning som gjorde att vi antingen inte fick svar på alla frågor eller att de
tolkades på ett annat sätt än tänkt. Trots detta och tack vare det semistrukturerade upplägget fick
vi fram svar som kunde användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi valde att
ha intervjuerna på plats för att respondenterna skulle vara i en miljö de är vana med och på så
sätt känna sig bekväma. Däremot skulle detta kunnat hindra intervjupersonerna från att våga
berätta allt om de var rädda att andra på företaget skulle råka höra. Det var däremot inget vi
upplevde att de hindrades av. Eftersom vi fick hjälp av en representant i verksamheten att hitta
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lämpliga respondenter samt att intervjuerna hölls på plats kan respondenternas anonymitet i
denna studie inte säkerställas gentemot deras medarbetare i Kooperativet. Däremot har
respondenterna valt att ställa upp på intervjun även fast de är medvetna om att deras
medarbetare vet vilka som ställt upp i intervjuerna.
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3 Teoretisk referensram
3.1 Delaktighet i ASF
Det här avsnittet syftar till att kartlägga tidigare forskning om medarbetares delaktighet i ASF för
att få en förståelse för vilken kunskap som redan finns samt vilken fördjupad förståelse för hur
delaktighet skapas och vad det innebär för organisationsstrukturen och beslutsprocesser i ett ASF
som denna studie kan bidra med. Vi har valt att se delaktighet ur ett organisationsperspektiv
genom att koppla den empiriska datan till befintliga organisations- och beslutsteorier.
Hedin m.fl. (2015) skriver i sin bok att något som skiljer ASF mot traditionella verksamheter är
kravet på delaktighet bland medlemmarna. Delaktighet som ett kriterium för ett ASF handlar om
delaktighet i företagets drift, den personliga utvecklingen samt att i arbetet bidra till bättre
förutsättningar för en känsla av empowerment. Hur delaktigheten tar sig form skiljer sig mellan
olika organisationer. Ett vanligt verktyg för att skapa delaktighet inom ASF är möten som kan
hållas på arbetsplatserna varje vecka, eller till och med varje dag, där medarbetare får
möjligheten att ha inflytande över företagets utveckling. I de sociala arbetskooperativen har alla
medlemmar ett inflytande eftersom de är delägare, men det är inte vanligt förekommande med
avtal kring delaktigheten inom ASF. I de flesta sociala företagen brukar det endast finnas cirka
10–15 medarbetare vilket möjliggör att dessa organisationer kan vara mindre hierarkiska.
Det finns otaliga faktorer som påverkar hur delaktigheten i olika verksamheter ser ut (Hedin
m.fl., 2015). Delaktighet är en komplex fråga som hanteras på olika vis i olika verksamheter
(Hedin m.fl., 2015). Diskussioner om målsättning och visioner för företaget är viktiga när det
kommer till förståelse för varför medlemmarna ska vara delaktiga (Hedin m.fl., 2015). Likväl som
att det finns många anledningar till att vara delaktig så finns det många anledningar till varför
alla medlemmar inte vill delta i samma utsträckning (Hedin m.fl., 2015). Graden av delaktighet
kan bero på att medlemmar inte har valt placeringen själva, att de inte mår bra eller att de
behöver tid för att anpassa sig till arbetet och verksamheten (Hedin m.fl., 2015). Vidare menar
Laurelli (2012) att anledningarna till att vissa medarbetare inte vill vara delaktiga även kan bero
på organisationsstrukturen och bland annat handla om organisationens makt- och
ansvarsfördelning, kommunikation, information samt stöd och uppmuntran till delaktighet.
Enligt Hedin m.fl. (2015) har det visat sig att hinder för delaktighet i ASF kan handla om både
individen, gruppen och de strukturella villkoren i organisationen.
Ur en demokratisk synvinkel är delaktighet centralt (Hedin m.fl., 2015). Arnstein (1969) delar
upp olika nivåer av delaktighet bland medborgare i en trappa bestående av åtta steg som visas i
figur 1. De första två stegen, manipulation och terapi, inte innebär något verkligt inflytande utan
här handlar det om att makthavare ska undervisa medborgare. De ska inte lyssna på
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medborgarnas krav utan snarare ge dem behandling och undervisning. Information,
konsultation och lugnande är följande tre steg. Här lyssnar människorna med makt på
medborgarnas åsikter och synpunkter men medborgarnas åsikter kommer trots detta inte
användas eller påverka beslutsprocesserna. Besluten som fattas grundas fortfarande i
makthavarnas kunskap och sätt att se på saker. Det är först vid de översta tre stegen av trappan,
samarbete, delegerad makt och reell makt, som medborgarna får inflytande i besluten som
fattas. Vid det sjätte steget, samarbete, kan medborgarna förhandla med makthavarna för att få
igenom förändringar som är till fördel för dem själva. Steg sju, delegerad makt, innebär att
medborgarna i viss mån får vara delaktiga i beslutsfattande. Det sista steget är reell makt och
först då utgörs majoriteten av platserna för att fatta beslut av medborgarna. Här kan
medborgarna för första gången utöva ledarskap över samtliga steg i trappan (Arnstein, 1969).
Hedin m.fl. (2015) och Laurelii (2012) har tolkat denna trappa och anpassat det till att
medborgarna är medarbetarna i ett ASF vilket vi även kommer göra i analysavsnittet.

Figur 1. Svensk tolkning av Arnsteins (1969) trappa.
Medarbetares delaktighet i beslutsfattande innebär att beslut ska fattas i grupp. Laurelli (2012)
problematiserar grupprocessen i ett ASF med hjälp av FIRO-modellen där gruppen måste ta sig
igenom alla faser i grupprocessen för att medlemmarna ska våga vara delaktiga. Laurelli (2012)
menar att problemet har att göra med att de är just arbetsintegrerande företag där det
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kontinuerligt kommer in nya människor och konstellationen av gruppen förändras. Laurelli
(2012) menar att det är viktigt att gruppen som arbetar där mer permanent har gått igenom alla
faser och uppmuntrar till delaktighet.

3.2 Empowerment
Delaktighetskravet för ASF kommer dels från de kooperativa principerna där kriteriet ingår
eftersom kooperativ är den vanligaste bolagsformen för ASF. Samtidigt kan delaktighetskravet
kopplas ihop med begreppet empowerment som anses vara viktigt att skapa för medarbetarna i
ASF. För att få en förståelse för delaktighetskravet från ett empowermentperspektiv kommer
följande avsnitt gå in på vad begreppet empowerment är och syftet med att skapa empowerment
bland medarbetarna i sociala företag.
För att bidra till en social förändring i samhället så har entreprenörer startat sociala företag
(Vazquez Maguirre, Camacho Ruelas & Garcia de la Torre, 2016) som fokuserar på hållbara
lösningar på sociala problem genom empowerment (Santos, 2012). Empowerment definieras
som en process som ökar människors förmåga att fatta beslut och att få dessa beslut att leda till
handlingar och resultat som eftersträvas (The World Bank, 2016). Vidare menar Santos (2012)
att empowerment är ett av karaktärsdragen för sociala företag och att det skiljer dessa
organisationer mot traditionella företag.
Foley (1997) definierar empowerment enligt fem dimensioner: demokratisk, ekonomisk, politisk
kulturell och omgivning. Den demokratiska dimensionen innebär till vilken grad invånarnas
delaktighet ökar i takt med att policys skapas och börjar användas. Den ekonomiska aspekten
beskriver hur invånarna har kontroll över deras inkomstkällor, vilka möjligheter de har och hur
de är skyddade mot fluktuationer på marknaden. Ytterligare en dimension är den politiska vilken
syftar till processen i vilken en mindre grupp får större möjlighet till att påverka händelser till sin
egen fördel. Något som värderas är social rättvisa och att personer generellt behandlas
respektfullt. Dimensionen som rör omgivningen handlar om hur grupper ska behålla och
kontrollera ytan och omgivningen de lever i. Den sista dimensionen är den kulturella och den
innebär utvecklingen och återinförandet av kulturella värden. Denna dimension är en källa för
styrka och solidaritet.
Parsons (2017) beskriver att det sociala företagandet är associerat till utsatta samhällsgrupper
och att målen för dessa organisationer alltid har varit att få människor som varit utanför
samhället att skapa sig en funktion där de fungerar till sin bästa förmåga. Ett av de gemensamma
målen för sociala företag är enligt Parsons (2017) att skapa empowerment hos medlemmarna så
att de kan bidra till lösningar på sina egna samt samhällets problem. Känslan av maktlöshet är
något som Parsons (2017) menar är gemensamt för dessa utsatta grupper. Utanförskapet och
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utsattheten gör att dessa grupper känner sig maktlösa när det kommer till ekonomiska eller
politiska system, utbildning samt rättssystemet och detta kan leda till att människor känner sig
hjälplösa. Vidare beskrivs empowerment i sociala arbeten av Parsons (2017) som processen att
erövra eller utveckla makt eller att ta kontroll. Torre (1985) i Parsons (2017) beskriver
empowerment på tre sätt:
1. Individuell utveckling är vad som förmodligen mynnar ut i en större social förändring.
2. En förstärkt känsla av självförtroende och kontroll som följd av förbättrad
sinnesstämning.
3. Frihet genom utbildning av maktlösa och utsatta människor som försöker återuppta
sin makt genom att ändra på strukturer som är förtryckande för att återfå sin makt.

3.3 Organisationsstruktur
Eftersom en av frågeställningarna i denna studie ämnar undersöka vad medarbetarnas
delaktighet innebär för organisationsstrukturen i ett ASF kommer följande avsnitt presentera den
teori om organisationsstruktur som kommer att användas för att besvara studiens syfte och
frågeställningar.
“The structure of an organization can be defined simply as the total of the ways in which its
labor is divided into distinct tasks and then its coordination achieved among those tasks.”
(Mintzberg, 1989, s.100f.)
Enligt Mintzberg (1989) är organisationsdesign en manipulation av parametrar som bestämmer
organisationsstrukturen där valet av hur processen för beslutsfattande i organisationen ska se ut
är en av parametrarna. Hur spridningen för beslutsmakten fördelar sig inom organisationen
påverkar dess struktur och brukar delas upp mellan centraliserade och decentraliserade
organisationsstrukturer (Mintzberg, 1989). I en centraliserad organisationsstruktur fokuseras
beslutsmakten till en liten del av organisationen medan beslutsmakten i en decentraliserad
organisation fördelas mellan många individer (Mintzberg, 1989). Vidare delar Mintzberg (1989)
upp decentralisering i sex olika nivåer där den första nivån beskrivs som vertikal och horisontell
centralisering vilket innebär att beslutsmakten ligger på den strategiska nivån. Den andra nivån
innebär begränsad horisontell decentralisering där den strategiska nivån till viss del delar med
sig av makten till teknikerna och analytikerna i organisationen. På den tredje nivån finns det en
begränsad parallell decentralisering där mellanchefer har befogenhet att fatta de flesta besluten
som berör deras enhet. I den fjärde nivån finns det både vertikal och horisontell decentralisering
vilket innebär att beslutsmakten till stor del ligger i den operationella delen av verksamheten, det
vill säga i botten av hierarkin. På den femte nivån är den vertikala och horisontella
decentraliseringen selektiv vilket innebär att beslutsmakten är utspridd mellan flera nivåer i
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hierarkin beroende på vilket beslut som ska fattas. Ren decentralisering är den sjätte nivån där
beslutsmakten är nästintill jämlikt fördelad mellan alla medlemmar i organisationen.
Mintzberg (1989) menar att det finns flera situationsfaktorer som påverkar valet av
organisationsdesign. Dessa faktorer är bland annat ålder och storlek på organisationen, om
organisationen verkar i en miljö som är stabil eller komplex och huruvida organisationen är strikt
kontrollerad av utomstående intressenter. Mintzberg (1989) summerade vad tidigare forskning
kommit fram till att effekterna blir på organisationsstrukturen av dessa faktorer. Bland dessa
effekter återfinns att när den externa kontrollen av en organisation är stor blir
organisationsstrukturen mer centraliserad och formell eftersom det tvingar organisationen att
vara extra försiktig i sina handlingar. En annan effekt är att organisationsstrukturen blir mer
organisk när organisationen kännetecknas av dynamiska förhållanden såsom politiska
förändringar och hög omsättning av personal eftersom organisationen måste vara mer flexibel
(Mintzberg, 1989). Burns och Stalker (1961) definierar den organiska organisationen som
flytande och att den bygger på horisontella förhållanden mellan otydliga roller. Ytterligare ett
karaktärsdrag för den organiska organisationen är enligt Burns och Stalker (1961) att det hålls
många möten och diskussioner inom organisationen. Vidare menar Mintzberg (1989) att
organisationer som känner av stora hot från omgivningen tenderar att bli tillfälligt mer
centraliserade. Ytterligare en effekt handlar om att när organisationens miljö är komplex är
organisationsstrukturen mer decentraliserad då det ofta är mycket information som behövs för
att kunna fatta beslut.
Innan 1960-talet förespråkades det i litteraturen att den bästa organisationsstrukturen var den
som var hierarkisk, kontrollerad och hade stor användning för strategisk planering. Under 1960talet utvecklades detta till att den bästa organisationsstrukturen beror på olika situationsfaktorer
och att det därmed inte finns ett bästa sätt att strukturera en organisation (Mintzberg, 1989).
Mintzberg (1989) redogör för sju olika typer av organisationer som har olika grad av
decentralisering vilka är den entreprenöriella organisationen, maskinbyråkratin, den
professionella organisationen, den diversifierade organisationen, den innovativa organisationen,
den missionära organisationen och den politiska organisationen. Nedan följer en beskrivning av
de två organisationstyper som kommer att användas till studiens analys.
I den missionära organisationen uppmuntras medlemmarna att dra sig samman och
standardisering av normer är centralt för dessa organisationer (Mintzberg, 1989). Enligt
Mintzberg (1989) kan ren decentralisering förekomma i den missionära organisationen där alla
individer får befogenhet att agera och fatta beslut för organisationens intresse.
Den diversifierade organisationstypen har enligt Mintzberg (1989) en begränsad vertikal
decentralisering där enheter delas upp för att på ett effektivt sätt kunna ta hand om de olika
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marknaderna organisationen verkar på. I de diversifierade organisationerna finns det en
strategisk nivå som har övergripande kontroll över de olika enheterna (Mintzberg, 1989).
Vidare menar Mintzberg (1989) att ingen verklig organisation är exakt som de teoretiska ovan
nämnda organisationerna. Däremot kan vissa organisationer komma väldigt nära dessa
beskrivningar medan andra kombinerar flera av organisationstyperna eller övergår från den ena
till den andra under livscykeln (Mintzberg, 1989).
Mintzberg (1989) lyfter även debatten om vem som borde kontrollera en organisation, på vilket
sätt och för att uppnå vilka mål som framför allt brukar syfta till de stora organisationerna i ett
samhälle. Mintzberg (1989) har skapat ett spektrum av olika perspektiv formad som en hästsko,
vilket visas i figur 2, där den ena sidan av hästskon representerar perspektiven som förespråkar
de sociala målen före de ekonomiska och på andra sidan tvärtom. På toppen av hästskon finns en
balans mellan de sociala och ekonomiska målen och brukar kallas “tillit”. I tillitsperspektivet litar
människor på att ledarna i ett företag tar ansvar och värnar om de sociala målen för att det helt
enkelt ligger i deras intresse och att det är den rätta saken att göra (Mintzberg, 1989). Ett annat
perspektiv är “demokratisera”, som ligger på den vänstra sidan av hästskon och fokuserar mer på
de sociala målen än de ekonomiska (Mintzberg, 1989). I det här perspektivet anser människor att
makten bör fördelas mellan flera intressenter och det finns olika idéer om hur det här ska gå till
(Mintzberg, 1989). Ett sätt att demokratisera kallas delaktig demokrati och innebär formell och
direkt involvering i organisationens beslutsfattande för exempelvis medarbetarna (Mintzberg,
1989). Detta är en så kallad bottom-up, gräsrotsdemokrati där medarbetarna även själva får utse
sina ledare (Mintzberg, 1989). Enligt Mintzberg (1989) passar delaktig demokrati inte alla
organisationer.
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Figur 2. Svensk tolkning av Mintzbergs (1989) hästsko.
Hierarki en verklighet för alla grupper och den kan betraktas som både formell och informell
(Bunderson, Van Der Vegt, Cantimur och Rink, 2016). Informell hierarki beskrivs av Magee och
Galinsky (2008) som naturligt framtaget influerade som varierar mellan olika individer. En
formell hierarki präglas istället av ordning och struktur och alla som är medlemmar har officiella
roller och titlar som tydligt definierar och skiljer på de olika individerna (Zeitlin, 1974). Oavsett
om en hierarki är formell eller informell så är det viktigt att veta vem medlemmar ska svara till
när det kommer till hur en grupp ska utformas (Simpson, Willer & Ridgeway, 2012). Hierarki kan
enligt Bunderson m.fl. (2016) konceptualiseras på olika sätt, till exempel begreppet centralisering
som beskriver hierarki som central makt där en person är priviligierad och har status. Vidare har
centralisering beskrivits som något som separerar medlemmar genom att förtydliga deras
olikheter (Bunderson m.fl., 2016). Det finns studier om social hierarki som beskriver makt som
kontrollen av en social relation snarare än status eller makt som ett attribut av ledaren
(Bunderson m.fl., 2016). Det debatteras om huruvida hierarkier i grupper är funktionella eller
dysfunktionella (Bunderson m.fl., 2016). Bunderson m.fl., (2016) menar att det finns teorier och
empiriska studier som visar på att hierarki försämrar en organisations prestation då
motivationen hos medlemmarna och möjligheterna för innovation minskar. Samtidigt finns det
andra teorier och empiriska studier som säger att hierarki förbättrar organisationers prestationer
eftersom det blir mindre konflikter och det blir lättare med koordinering (Bunderson m.fl.,
2016).
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3.4 Beslutsprocesser
Denna studie ämnar även att undersöka vad medarbetarnas delaktighet innebär för
organisationens beslutsprocesser. Följande avsnitt kommer därför att presentera teorier om
beslutsprocesser och beslut som i analysen kopplas ihop med det empiriska materialet.
En beslutsprocess kan se olika ut i olika organisationer, situationer eller för olika typer av beslut.
Enligt Brunsson och Brunsson (2014) är det vanligt att studier av beslutsprocesser slutar när
beslutet är fattat och menar att det även är intressant att undersöka om beslutet faktiskt leder till
handling. Brunsson och Brunsson (2014) skiljer på begreppen beslut och handling och menar att
handlingar kan ske utan att beslut fattats och beslut kan fattas utan att handling sker därefter.
Det är därför intressant att studera beslut som en egen aktivitet där uppföljning av
beslutsfattandet är relevant för att se om handling skett samt vilka konsekvenser beslutet får
(Brunsson & Brunsson, 2014).
Enligt Simon (1971) fattas nästan inga beslut i en organisation av den enskilda individen även fast
ansvaret för beslutet och dess konsekvenser ofta vilar hos en bestämd person. Vidare menar
Simon (1971) att det är de organisatoriska målen som styr de individuella besluten i en
organisation. Detta är däremot en process där organisationen har mer auktoritet över individen
och där individen blir påtvingad dessa mål (Simon, 1971). Målen blir successivt inkorporerade i
individens psykologi och beteendesätt där beslut som fattas av individen mer automatiskt
överensstämmer med de organisatoriska målen (Simon, 1971).
Det finns ofta en bestämd ordning för hur beslut ska fattas (Brunsson och Brunsson, 2014). I
vissa fall innebär det att medlemmar i en organisation fattar gemensamma beslut genom
röstning och det är vanligt förekommande att det finns regler för vilka beslut som får fattas och
av vem (Brunsson & Brunsson, 2014). Brunsson och Brunsson (2014) beskriver att det finns
personer som fattar beslut för hela organisationens räkning medan andra beslutsfattare är
begränsade till olika delar av organisationen. Stora organisationer har fler möjligheter till att
vissa beslut fattas av specialister inom olika områden (Brunsson & Brunsson, 2014). När det
saknas specialister finns det en risk att beslut inte fattas eftersom det då saknas individer som är
villiga att fatta de aktuella besluten (Brunsson & Brunsson, 2014).
Beslut som fattas av den högsta ledningen leder ofta till att fler beslut måste fattas på övriga
nivåer i en organisation vilket leder till att det blir fler beslutsfattare (Brunsson & Brunsson,
2014). Det kan vara svårt att skilja på de olika beslutsfattarna eftersom beslut som rör den
dagliga verksamheten kan ha lika stor påverkan på företagets prestation som strategiska beslut
som fattas av ledningen (Brunsson & Brunsson, 2014). Vidare beskriver Brunsson och Brunsson
(2014) att det kan vara ansträngande för personer utan beslutsbefogenheter eftersom de inte har
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något stöd från ett bestämt beslutssystem eller beslutsordning. Däremot kan det upplevas som
bekvämt eftersom det finns en utsedd beslutsfattare att hänvisa till (Brunsson & Brunsson, 2014).

Herbert Simon (1955) ifrågasatte antaganden inom ramen för den rationella modellen för
beslutsfattande. Simon uppmärksammade att den rationella modellen bygger på att de som ska
fatta beslut har fullständig information om situationen samt vilka alternativa beslut som finns
samt och konsekvenser beslut kan få i olika situationer. Simon (1955) menar att beslutsfattarna
inte har fullständig och korrekt information. Vidare beskriver han att om den rationella modellen
ska användas så måste det finnas en specifik preferensordning som alla i organisationen är
överens om (Simon, 1955). Det innebär att samtliga är överens om vilka mål som ska uppnås
samt att alla deltagare är medvetna om och accepterar de regler som finns kring beslutet och dess
konsekvenser (Simon, 1955). Simon (1959) beskriver också hur beslutsfattare i organisationer
ställs inför mål som är motstridiga. Eftersom Simon (1957) i Hatch (2002) jämförde vad han
kallade för verkligt beslutsfattande med det rationella beslutsfattandet så menar han att
rationaliteten begränsas av fem faktorer:
1. Ofullständig och felaktig information
2. Problemens komplexitet
3. Människans förmåga att bearbeta information
4. Den tid man har på sig att fatta ett beslut
5. De motstridiga preferenser en beslutsfattare har när det gäller organisationens mål
Detta kallade Simon (1955) för begränsad rationalitet och det är grundat på det faktum att
beslutsfattare ämnar vara rationella men att de på grund av dessa begränsningar aldrig kan bli
fullständigt rationella, de är begränsade. Den begränsade rationaliteten är inte utan
konsekvenser. Två av dessa är kopplade till teorier kring organisatoriska perspektiv, ett av dem är
osäkerhet. Osäkerhet handlar om att människor som ska fatta beslut i organisationer kommer ha
för lite information i vissa lägen och då kommer de inte kunna leva upp till kraven för den
rationella modellen. Svårigheter som är kopplade till förändring och komplexitet handlar om
informationsbrist och är något som bidrar till osäkerhet som i sin tur skapar rubbningar för det
rationella beslutsfattandet. Simon (1955) menar alla organisationer ser olika ut när det kommer
till situationer där beslut ska fattas. Därmed så är de även olika när det kommer till nivån av
komplexitet och förändringstakt vilket innebär att även beslutssituationerna ser olika ut och
osäkerhet är en viktig del i forskningen om beslutsfattandets roll i organisationer.
Nästa konsekvens av den begränsade rationaliteten är mångtydighet som kommer av att det kan
finnas olika syn på vilka mål som ska uppnås och hur de ska uppnås (Simon, 1955). Inom den
rationella modellen är detta inte ett problem eftersom beslutsfattarna då är överens om inom
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vilka riktlinjer besluten ska fattas (Simon, 1955). Inom den begränsade rationaliteten är detta
inte fallet eftersom beslutsfattarna kan tolka och bedöma målen på olika sätt och enligt Simon
(1955) så är detta dessutom ofta fallet.
Det som skiljer mångtydighet och osäkerhet är påverkan av mängden information (Hatch, 2002).
Mer information leder till att osäkerheten blir lägre, eftersom osäkerheten är grundad i
informationsbrist (Hatch, 2002). Mångtydigheten blir i stället högre ju mer information som
finns tillgänglig (Hatch, 2002). Detta beror enligt Hatch (2002) i sin tur på att mer information
innebär fler sätt att tolka situationer och även att det finns mer information och faktorer för
beslutsfattarna att tolka på olika vis och på så sätt vara oeniga om. Oenighet är något som kan
uppstå av såväl osäkerhet som mångtydighet (Hatch, 2002). Det är oenigheten som kommer visa
vilken form av beslutsprocess som kommer tillämpas i en viss situation (Hatch, 2002). Inom
beslutsprocesser finns framförallt två sätt för oenighet att visa sig. Det ena är oenighet kring vilka
mål som ska uppnås samt vilka problem som ska finnas en lösning på och denna typen av
oenighet är kopplad till mångtydighet (Hatch, 2002). Den andra varianten innefattar oenighet
kring hur ett mål ska uppnås och vilka kunskaper som ska användas för att kunna fatta ett beslut
som är bra (Hatch, 2002). Oenigheten i det här fallet är kopplad till informationsbrist och
därmed osäkerhet (Hatch, 2002). Enighet går i sin tur i linje med den rationella modellen
eftersom alla beslutsfattare då är överens och har fullständig information (Hatch, 2002).

Ytterligare en modell inom området för beslutsfattande är den sociala modellen (Rice &
Hamilton, 1979). Analyser av modeller inom beslutsfattande i mindre företag har börjat innefatta
sociala variabler och dessa tenderar att sikta mot att tillfredsställa snarare än att vinstmaximera
genom deras beslutsfattande (Rice & Hamilton, 1979). Rice och Hamilton (1979) menar att dessa
sociala system skiljer sig från den rationella och mer traditionella modellen eftersom det inte
ställs krav på specifika mål eller tekniker för utvärdering. I stället beskriver Rice och Hamilton
(1979) att beslutsfattaren kan använda och ta hänsyn till sin intuition eller magkänsla när beslut
ska fattas. Trots detta så exkluderas inte det rationella beslutsfattandet i de fall då det är möjligt
(Rice & Hamilton, 1979). Vidare menar Rice och Hamilton (1979) att den sociala modellen för
beslutsfattande syftar till att chefer som ska fatta beslut ska försöka nå tillfredsställelse snarare
än lösningar som är maximerande.

3.5 Delaktighet
Följande avsnitt riktar in sig på teorier om delaktighet i beslutsfattande, vad det innebär för en
organisation och vilka för- och nackdelar som finns med att inkludera medarbetare i
organisationens beslutsfattande.

28

Delaktighet i beslut är en laddad ideologisk och moralisk fråga inom organisationsbeteende där
argumentet för att skapa delaktighet i beslut är moraliskt korrekt oavsett vad forskningen säger
(Locke & Schweiger, 1979). Enligt Locke och Schweiger (1979) har organisationer som inte har
delaktighet i beslut blivit kallade för diktatoriska, inhumana och ineffektiva. De som
argumenterar för delaktighet i beslut menar att frågan inte handlar om huruvida konceptet
fungerar utan snarare om hur det ska fungera (Locke & Schweiger, 1979).
Enligt Locke och Schweiger (1979) finns det inte någon gemensam definition av delaktighet i
beslutsfattande och bryter ner det genom att diskutera definitionen av delaktighet. Locke och
Schweiger (1979) menar att delaktighet i beslut innebär att minst två personer är involverade och
att beslutsmakten delas mellan dem. Det behöver alltså inte vara en grupp som delar på
beslutsfattandet för att det ska vara delaktighet utan det räcker med att det finns en överordnad
och en underordnad som tillsammans delar på beslutet (Locke & Schweiger, 1979). Samtidigt
noterar Locke och Schweiger (1979) att det inte heller behöver betyda att de involverade måste
dela lika mycket på beslutsmakten utan att när något bara delas till viss grad så är det också
delaktighet. Vidare identifierar Locke och Schweiger (1979) variationer av definitioner på
delaktighet i beslutsfattande där följande är några exempel: aktivt involverande, en känsla av
skyldighet att arbeta för gruppens intresse, en typ av styrning, en rätt som anställda har för att få
inflytande i organisationers inflytande, inkluderande delegation, gruppinvolvering eller
gruppbeslut.
Enligt Locke och Schweiger (1979) finns det flera typer av delaktighet i beslut. Dels går det att
skilja på frivillig eller påtvingad delaktighet i beslutsfattande. Det finns också formell eller
informell delaktighet samt direkt eller indirekt delaktighet. Locke och Schweiger (1979) menar
att dessa tre dimensionerna brukar forma ett mönster av hur delaktigheten i en organisation ser
ut. Tvingande delaktighet brukar vara formell och indirekt medan frivillig delaktighet brukar vara
informell och direkt. En ytterligare aspekt är i vilka steg av beslutsprocessen delaktighet sker
(Locke & Schweiger, 1979). Medarbetarnas delaktighet kan antingen ligga i upptäckandet av ett
problem som måste lösas genom ett beslut, när förslag på handlingsalternativ ska genereras,
utvärdering av dessa handlingsalternativ eller till slut att välja handlingsalternativ och därmed
fatta ett beslut eller i samtliga faser (Locke & Schweiger, 1979). Vidare menar Locke och
Schweiger (1979) att delaktighet i vissa av dessa steg har visat sig vara mer effektiva än andra.
Enligt Locke, Schweiger & Latham (1986) har forskningen om delaktighet i beslutsfattande inom
organisationsteorin fått en stor uppmärksamhet under en längre tid. Forskare har talat för att
anställdas deltagande i beslutsfattande är viktigt för deras produktivitet, jobbtillfredsställelse och
engagemang (Locke m.fl., 1986). Locke m.fl. (1986) hävdar däremot att anställdas delaktighet i
beslut ska ses som ett verktyg som inte lämpar sig för alla individer och organisationer. Tidigare
forskning visar på att även fast delaktighet kan öka produktiviteten i en organisation så är det
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inte alltid fallet och kan även ha en motsatt effekt (Locke m.fl., 1986). Anställdas icke-deltagande
är i flera tillfällen att föredra för både den anställda och organisationen (Kanter, 1982). Kanter
(1982) menar att dessa tillfällen är till exempel när en person har bättre kunskap om ämnet än
vad andra har och andra accepterar dennes expertis, när det finns lite tid för att diskutera
handlingsalternativ eller när individer klarar av och kanske till och med föredrar att fatta beslut
själva. Kanter (1982) tar även upp dilemmat om delaktighet per definition måste vara frivilligt för
alla anställda men även representativt för en organisation, hur kan det då gå ihop om inte alla vill
vara delaktiga? Trots att den officiella regeln är att delaktighet är frivilligt kan det finnas en
informell press på att delaktighet ska vara obligatoriskt (Kanter, 1982). Vidare menar Kanter
(1982) att det inte är rimligt att anta att alla vill involvera sig eller bidra i samma utsträckning.
Det är inte heller rimligt att anta att någon inte ska fatta beslut eller agera utan att alla har varit
involverade och godkänt beslutet (Kanter, 1982). Delaktighet i beslutsfattande är tidskrävande
och tid är en viktig resurs i en verksamhet (Kanter, 1982).
Beslutsfattare förväntas att hantera underordnade samt att koordinera de underordnades
deltagande i verksamheter (Holmes, 2005). Att koordinera genom beslutsfattande innebär att
stötta deltagarnas rättigheter till att ha personliga åsikter genom att förespråka förhandling och
interaktion i deltagandet (Holmes 2005). Det är aktivt deltagande i beslutsfattande som gör det
möjligt att uppnå bästa möjliga resultat när det kommer till att fatta gemensamma beslut
(Baraldi, 2013). Baraldi (2013) beskriver hur rätten till att uttrycka sina personliga åsikter mer
och mer associeras till ansvarstagande i beslutsfattande. Vidare beskriver Baraldi (2013) att
ledare och beslutsfattare är ansvariga för att försvara och stötta dessa rättigheter för såväl sig
själva som för deras underordnade. Detta leder i sin tur till att organisationer bör reflektera över
hur de hanterar de anställdas rättigheter till att uttrycka sina personliga åsikter och hur
koordinationen av deltagande i beslutsfattande hanteras samt hur det lyfts fram (Baraldi, 2013).
Detta möjliggör för deltagande i beslutsfattande på ett sätt som gynnar den personliga
utvecklingen hos de anställda (Baraldi, 2013).

3.6 Beslut i grupp
Medarbetarnas delaktighet i beslutsprocesser innebär att fler än en individ är med och fattar
beslut. Följande avsnitt presenterar teorier om hur grupper utvecklas och fattar beslut.
Enligt Moreland och Levine (1992) stöter alla grupper ibland på större eller mindre problem där
vissa grupper är bättre på att lösa problemen än andra. Stora problem, såsom att flera
gruppmedlemmar lämnar gruppen, kan däremot hota alla grupper (Moreland & Levine, 1992).
Problemlösning i en grupp innebär flera aktiviteter där gruppen först måste identifiera
problemet, utveckla flera förslag på lösning för att till sist välja ett av lösningsalternativen
(Moreland & Levine, 1992). Vidare menar Moreland & Levine (1992) att det finns större chans för
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gruppen att vara framgångsrik om den identifierar problemet snabbt och korrekt, hittar bra
lösningar på problemet, väljer det bästa alternativet och på ett effektivt sätt implementerar
lösningen. Enligt Kerr (1992) tenderar de som forskar inom området att poängtera att grupper är
tillsatta för att fatta viktiga beslut. Vidare påpekar Kerr (1992) att alla gruppbeslut inte är så
viktiga och menar att processen och produkten av ett gruppbeslut också påverkas av hur viktigt
beslutet anses vara av gruppmedlemmarna. I en studie av Worchel, Coutant-Sassic och Grossman
(1992) visade det sig att grupputveckling är en ständigt pågående och cirkulär process där
gruppen alltid genomgår förändringar, även när gruppen är framgångsrik och når sina mål.
Worchel m.fl. (1992) påpekar också inverkan som kriser och externa hot har på gruppers
utveckling och hur det kan få grupperna att backa tillbaka till ett tidigare steg i utvecklingsstadiet.
När beslut ska fattas i grupp innebär det att två eller fler individer ska välja ett alternativ av flera
där individerna kan ha preferenser för vilket alternativ som borde väljas, vilket kan skilja sig åt
från individ till individ (Miller, 1985). Det problematiska blir då att gå från olika preferenser till
att fatta ett gemensamt gruppbeslut och brukar vanligtvis lösas med någon form av beslutsregel
(Miller, 1985). Dessa beslutsregler kan exempelvis vara majoritetsbeslut eller konsensusbeslut
(Miller, 1985). Vidare menar Miller (1985) att även fast det inte alltid finns formella beslutregler
så kan det finnas informella. Utöver den beslutsregel som används för att välja ett alternativ
influeras gruppbeslutet även av vilken information individerna får om varandras preferenser för
alternativen (Miller, 1985). Här kommer bland annat kommunikation in där vissa individer kan
ha svårare för att kommunicera sina preferenser även fast de har dem (Miller, 1985).

3.7 Kommunikation i beslutsfattande
Enligt Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) så är det inom forskningen svårt att inte blanda in
andra organisationsprocesser när det talas om beslutsprocesser. En av dessa processer är
kommunikationsprocessen (Lindkvist m.fl., 2014). Eftersom kommunikation blir en central del i
beslutsfattandet när flera individer ska vara med och ha ett inflytande kommer följande avsnitt
presentera teorier om kommunikation i en organisation.
Traditionellt sett har kommunikation i organisationer varit strikt och nästan maskinlik i och med
att kommunikationen har varit formell och enkelriktad från chefer till medarbetare (Conrad &
Poole, 2012). Vidare beskriver Simonsson (2002) att chefer och medarbetare har haft en
opersonlig relation präglad av distans. Kommunikationen mellan beslutsfattare och medarbetare
har genom tiderna fungerat på så sätt att det är cheferna som har varit initiativtagare och tagit
initiativ till att inleda samt att slutföra sakfrågor medan medarbetarna verkställer det som
cheferna kommer fram till (Simonsson, 2002). Simonsson (2002) menar även att chefer i viss
mån vilseleder medarbetarna genom att få dem att tro att de är mer delaktiga och inflytelserika i
beslutsfattandet än vad det i själva verket finns utrymme för. Till skillnad från dessa hierarkiska
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organisationer är kommunikationsprocesserna i organiska organisationer mer personliga och
fokuserar på en kommunikationsform som är mer informell och social (Burns & Stalker, 1961).
En organisk organisation präglas av kommunikation som är mer horisontell (Burns & Stalker,
1961). Vidare menar Conrad och Poole (2012) att kommunikation och koordination är grunden
för en mer öppen, decentraliserad organisation. Kommunikationsvägarna är inte strikt vertikala
utan den horisontella kommunikationen är av minst lika stor vikt (Simonsson, 2002). Enligt
Simonsson (2002) så har den nya informationstekniken gjort det lättare att sprida information i
organisationer vilket har bidragit till att det finns ett informationsöverskott. På grund av detta
har det blivit allt viktigare för chefer att sortera informationen för att underlätta de
underordnades hantering av den (Simonsson, 2002). Det har skett ett skifte i kommunikationens
roll från att vara sändar- och effektstyrd till att vara mottagar- och efterfrågestyrd (Simonsson,
2002).
Simonsson (2002) beskriver ett perspektiv inom ämnet kommunikation som kallas för det
modernistiska perspektivet alternativt det dominerande perspektivet. Det handlar till viss del om
en transmissionssyn på kommunikation vars definition innefattar att föra över eller sprida
information. Vidare bygger denna syn på överföring av känslor, tankar och information via tal
från en person till en annan. Fokus är att sprida information från sändare till mottagare genom
kommunikation som i det här fallet anses vara ett sätt för sändaren att kontrollera mottagaren.
Vidare beskriver Simonsson (2002) att kommunikation på grund av detta kan bli ett medel för
dominans och kan ses som ett problem i de organisationer som eftersträvar jämlikhet genom
dialog och delaktighet.
Ett annat perspektiv som beskrivs av Simonsson (2002) är det naturalistiska perspektivet. Till
skillnad från det modernistiska fokuserar det naturalistiska perspektivet på organisationen som
en kultur. Inom detta perspektiv läggs vikt på språk och symboler som utgår från ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket skiljer sig mot det modernistiska perspektivet där
organisationer anses vara strikta maskiner som existerar såväl med som utan människor
(Simonsson, 2002). Fokus inom detta perspektiv är att tolka och skapa förståelse snarare än att
kontrollera och styra. I det här fallet är kommunikationen inte enkelriktad enligt Simonsson
(2002) utan den ses som en process av interaktion mellan människor och vikten ligger i att tolka
och förstå information snarare än att förmedla den vidare. Inom det naturalistiska perspektivet
är det inte bara ledarens verklighet som är den sanna utan medarbetarnas verklighet är lika
betydelsefull (Simonsson, 2002).
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4 Empiri
4.1 Verksamhetsbeskrivning av Kooperativet
Kooperativet är det sociala arbetskooperativet som vill ge människor som varit borta från
arbetsmarknaden under en längre tid möjlighet att utvecklas. Genom att samarbeta och starta
nya sociala kooperativa verksamheter kan nya arbetstillfällen skapas där fler får möjlighet att
bidra med och utveckla sin egen talang. Till skillnad från traditionella arbetsplatser så syftar
Kooperativet till att skapa en lönsam verksamhet som både gynnar företaget i sig och samhället.
Utgångspunkten för verksamheten är att alla individer ska arbeta utifrån sin egen förmåga. Detta
innebär att verksamheten är till för individer som arbetstränar men även för individer som har en
vanlig anställning. Deltagandet inleds med ett introduktionssamtal som sedan leder till en
placering i någon av verksamheterna. Kooperativet arbetar för att fler ska få komma ut i
arbetslivet och ett mål för verksamheten är att skapa fler arbetstillfällen och de samarbetar med
kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kooperativet befinner sig i dagsläget i
en av de tuffaste perioderna sedan starten. Idag har de cirka 20 anställda till skillnad från 93
anställda för bara tre år sedan. Antalet styrelsemedlemmar har också minskat från att vara sex
personer till att idag vara tre. Kooperativet består av ett flertal verksamheter i form av butiker
inom olika branscher. Utöver butikerna erbjuder Kooperativet även ett antal tjänster. Inom
Kooperativet har samtliga verksamheter unika affärsidéer. Utöver sina verksamheter erbjuder
Kooperativet olika former av samarbeten vilket kan innebära allt från att agera stöd när nya
sociala verksamheter ska bildas till att sköta administrativa tjänster eller att låta andra sociala
organisationer fungera som ett kostnadsställe som en del av Kooperativet.
Kooperativet drivs som en ekonomisk förening och är ett socialt arbetskooperativ som ägs av dess
medlemmar. Samtliga anställda i verksamheten kan ansöka om att vara medlem eller delägare.
Grundidén är att kooperativet på ett demokratiskt vis ska hantera affärsutveckling tillsammans
med socialt ansvarstagande och detta grundar sig i principen att varje medlem har en röst och att
detta inte beror på hur mycket kapital personen har satsat i verksamheten. Kooperativet ämnar
vara tillgängligt för alla och medlemsnyttan är den viktigaste drivkraften. Det ligger stor vikt i att
arbeta för medlemmarnas ekonomiska såväl som sociala och kulturella behov.
Kooperativet följer kooperativa principer och värderingar och har en demokratisk struktur där
anställda och deltagare verkar på lokal nivå. Här sker diskussioner och kalkyleringar kring bland
annat anställningar och investeringar som sedan tas upp hos styrelsen som fattar och verkställer
besluten. Vinst anses vara ett medel till att utveckla verksamheten snarare än ett mål i sig.
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4.2 Ett morgonmöte i en av Kooperativets verksamheter
Efter en 15 minuters promenad från tågstationen kände vi att vi började närma oss, det såg vi på
de skyltfönster vi gick förbi. Vi sa till varandra att skyltfönstren var fint pyntade och noterade att
verksamhetens namn stod på fönsterrutorna. Runt husknuten hittade vi ingången till
secondhand-butiken vi skulle besöka och redan vid dörren kom en anställd och öppnade åt oss.
När vi kom in möttes vi av personen som vi tidigare hade haft kontakt med och hen informerade
om att morgonmötet som vi skulle få sitta med på kommer att börja klockan 10.00 eller kanske
10.05 beroende på när alla är på plats. Exakt tid verkade inte vara så viktigt. På vägen mot
rummet där mötet skulle hållas blev vi introducerade för flera deltagare och anställda. En efter en
kom mötesdeltagarna in i rummet och alla började småprata med varandra. I rummet befann sig
deltagare och anställda som alla hade olika skäl till varför de var en del av verksamheten. Vissa
hade varit långtidsarbetslösa, någon hade precis kommit till Sverige och var där för att lära sig
språket medan andra hade olika psykiska eller fysiska svårigheter som gjorde att arbetet behövde
anpassas till deras arbetsförmåga för dagen.
Vid dagens morgonmöte deltog åtta av nio personer som arbetade vid den här tiden. En av de
anställda var tvungen att stanna kvar ute i butiken och avstå från att delta på mötet ifall några
kunder skulle komma in. Butiken öppnade nämligen samtidigt som mötet drog igång. De
berättade att det i dagsläget arbetar totalt tolv deltagare och fyra anställda i butiken, men
eftersom allas förmåga att arbeta är olika så är inte samtliga där vid morgonmötena. Vissa börjar
till exempel sitt pass efter lunch.
De som skulle delta på mötet började slå sig ned runt bordet och vi frågade om det var några
bestämda platser, vilket det inte var, så även vi kunde slå oss ned. De erbjöd oss kaffe och sedan
inledde en av de anställda genom att fråga om samtliga var redo att starta mötet. Mötet var
informellt och det fanns inte någon dagordning som följdes eller någon sekreterare som förde
anteckningar. Syftet med morgonmöten är att fördela arbetsuppgifter för dagen. En av de
anställda föreslog en plan för vem som skulle göra vad under dagen. De berättade att en
arbetsuppgift är att städa butiken, vilket genomförs flera gånger i veckan och att det behövde
göras idag. Alla gick med på de uppgifter de blev tilldelade efter att hänsyn hade tagits till
samtliga individers dagsform och förmåga att kunna utföra aktiviteterna.
Vår tänkta observation av mötet övergick ganska snabbt till att de involverade oss i ett samtal där
vi fick berätta om oss själva och vår studie. De började berätta mer om sin verksamhet och vi fick
möjlighet att ställa följdfrågor. Vi fick bland annat reda på att det endast är en av verksamheterna
inom Kooperativet som inte har startats upp på eget initiativ av de anställda.
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Efter ett tag kliver en person ut i butiken och lämnar mötet utan att några särskilda reaktioner
uppstår. Vidare märkte vi att de med mer erfarenhet av att arbeta i verksamheterna generellt tog
större plats under mötet än de som var nya i verksamheterna. Vi märkte även att
språkbegränsningar kunde vara en anledning till varför vissa sa mindre under mötet. Däremot
noterades det att en som var deltagare tog mycket plats och hade många idéer om hur
verksamheten skulle kunna utvecklas trots att hen inte var anställd.
När vi frågade om deltagarna eller de anställda själva får fatta beslut på lokal nivå så berättade en
av de anställda att de får fatta beslut gällande allt som inte medför en kostnad. Vidare säger hen
på ett skämtsamt sätt att “här har vi inga chefer, eller vi alla är chefer” och så började vi alla
skratta lite. I de fall det kostar något så är det styrelsen som fattar besluten. Vi frågade om de
brukar få igenom sina förslag som de skickat till styrelsen och de svarade att de oftast brukar få
godkänt. De berättade att Kooperativet ska återinvestera eventuell vinst till verksamheterna eller
till att anställa fler.
De förklarade att samtliga arbetar 100 procent av sin egen förmåga vilket kan innebära två
timmar i veckan för en person medan det för en annan kan innebära 20 timmar i veckan.
Samtidigt flikade någon in att de jobbar nästan mer än vad de borde för att det är så roligt. De
berättade även att de under morgonmötet får prata om hur de mår. En av deltagarna nämnde att
gruppen kan fungera som ett stöd för varandra och att de kan få hjälp om de mår dåligt. Detta
genom att få prata med någon samt att arbetet kan anpassas efter situationen.
Inom verksamheterna får alla komma med samt prova på sina idéer. En av deltagarna berättade
att hen tyckte att det borde finnas ett café i anslutning till butiken eftersom kunderna då hade
orkat stanna ännu längre. Hen fortsatte med att berätta att det var hens sista vecka i
verksamheten och att hen var ledsen över att behöva lämna gruppen. Hen trivdes på sin
arbetsplats och med sina kollegor. Vi frågade vad som avgör om en deltagare får bli anställd och
fick svaret att det oftast beror på lönsamheten i Kooperativet och att det påverkar hur många som
kan gå från att vara deltagare till att bli anställd. De påpekade att även om alla inte har chans att
bli anställd så skapar deltagandet fördelar i framtiden eftersom de lämnar arbetsplatsen med
färska referenser och med mer arbetserfarenhet än tidigare. Detta gör att deltagarna kan gå
vidare till andra arbetsplatser. En av de anställda berättade även att en tidigare deltagare numera
studerar på ett universitet.
Vi rundade av mötet och efter det visades vi runt i butiken, kontoret och rummet där varorna
sorteras och prissätts. För att deltagarna och de anställda skulle veta hur varorna skulle prissättas
fanns en prislista som fungerade som en mall. Denna prislista hade hen som har ansvaret för
ekonomin i verksamheten sammanställt. Det fanns ett litet prisintervall på de olika varorna där
priset kunde variera utifrån skick. Deltagarna och anställda kan också besluta om att sänka priset
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på någon produkt om den funnits i sortimentet för länge utan att bli såld. Till slut kom vi tillbaka
dit vi började vår rundtur, tackade för att de tagit sig tiden att visa oss runt och började efter det
själva gå runt lite i butiken. Bland personal som både städade, sålde och stod i kassan samt
kunder i alla möjliga åldrar hittade vi allt från barnkläder, skor, dam- och herrkläder, spel,
smycken, garn, stickor och inredningsartiklar. Efter en och en halv timme från det att vi kom
lämnade vi butiken med många nya intryck samt tre ljusstakar, en väska och en scarf rikare.

4.3 Verksamhetsledarens/styrelsemedlemmens perspektiv
Under intervjun med verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen definierades ett ASF som ett
företag där alla arbetar tillsammans och är solidariska mot sina medarbetare oavsett nivån i
företaget. Intervjupersonen berättade att hen brukar vara ute på fältet och jobba med deltagarna.
Hen gav ett exempel på att hen ibland har varit med och rensat ogräs och menar att man måste
tycka om att vara en del av det dagliga arbetet. Vi frågade om intervjupersonen upplever någon
hierarki i det dagliga arbetet varpå hen svarade att det är en platt organisation och att det handlar
om att gå in och göra uppgifter såsom att rensa ogräs samtidigt som man måste kunna vara på
kontoret ibland. Vidare berättade hen att man hjälps åt oavsett vilka uppgifter det handlar om.
Intervjupersonen berättade att den ekonomiska situationen har förvärrats snabbt. Det går inte
lika snabbt att förbättra situationen och det beror på att det tar lång tid att få igenom
upphandlingar. Hen berättade att målet är att försöka behålla verksamheterna och hen har en
förhoppning om att alla som har fått lämna verksamheten så småningom ska få återvända.
Intervjupersonen fortsatte att berätta om hur antalet anställda i dagsläget skiljer sig från hur det
såg ut tidigare.

4.3.1 Delaktighet
Intervjupersonen berättade att de arbetar med empowerment och att det är viktigt att det görs på
ett strukturerat sätt. Samtliga verksamheter inom Kooperativet har som rutin att starta varje dag
med ett morgonmöte. Det är viktigt att samtliga verksamheter har dessa möten eftersom
medarbetarna där får chansen att ventilera sina åsikter och känslor. Intervjupersonen deltar på
morgonmöten på sin avdelning varje dag för att stämma av vad som ska ske i verksamheten
under dagen.
Att vara delaktig handlar enligt intervjupersonen om att vara insatt i sitt arbete och att ta ansvar.
Det är viktigt att ta sina arbetsuppgifter seriöst och att man är lojal mot företaget i allt man gör.
Intervjupersonen berättade att Kooperativet inte är som vilket företag som helst utan att de
arbetar med utanförskap och att alla som är anställda har varit deltagare. Vissa
verksamhetsledare har också varit deltagare, men inte alla. Hen menade att empowerment är en
viktig del i verksamheten och att alla får komma till tals och vara delaktiga. Vidare berättade
intervjupersonen att delaktighet börjar redan när deltagarna kommer in i verksamheten. Hen
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tyckte att de hade lyckats bra med att skapa delaktighet och anledningen till detta är att alla har
fått vara med och skapat metoderna och modellerna för delaktighet. Intervjupersonen påpekade
även att en förutsättning för att skapa delaktighet är att det finns arbetsuppgifter till alla så att
alla kan hållas sysselsatta. Hen menade även att alla som arbetar i verksamheten har valt att vara
där och då är man medveten om vilka arbetsuppgifter som ingår. Enligt intervjupersonen är detta
det första delaktighetskravet, att man vill vara där och att man hjälper till samt bidrar med idéer.
Intervjupersonen fyllde i att alla ställer upp utifrån sin egen förmåga och dagsform men att det
ska finnas arbetsuppgifter som går att anpassa utifrån vad deltagaren kan göra. I Kooperativet
tvingas ingen utföra en arbetsuppgift utan väljer man att komma till arbetsplatsen, deltar på
morgonmötet och delar upp arbetsuppgifterna så är man delaktig. Sedan får man genomföra
arbetsuppgifterna i den mån och takt man kan. När vi frågade om vem som ansvarar för att
säkerställa delaktigheten så svarade intervjupersonen att det sker lokalt där arbetet utförs och att
det då är de anställda som ansvarar för det.
Intervjun fortsatte med att vi frågade intervjupersonen om de olika verksamheterna inom
Kooperativet brukar samarbeta med varandra. Intervjupersonen berättade att de strävar efter att
samarbeta mellan de olika verksamheterna men att det är svårt. Vi frågade även om de olika
verksamheterna hjälper varandra ekonomiskt och om de bär varandra i de fall då någon
verksamhet går bättre än någon annan. Intervjupersonen berättade att det är verksamheten som
utför arbetet som får intäkterna för arbetet. Verksamheterna kan hjälpas åt ekonomiskt under
kortare perioder men på lång sikt ska de kunna bära sina egna kostnader.
Vi frågade intervjupersonen vilka för- och nackdelar det finns med en demokratisk struktur.
Fördelen är att alla får vara med och påverka beslut och företagets framtid medan en nackdel kan
vara att det blir svårare att komma fram till beslut när det är många som ska komma med olika
åsikter vilket kan ta tid. Vidare frågade vi intervjupersonen om det finns några
förbättringsmöjligheter när det kommer till delaktighet i beslutsfattandet och fick svaret att det
alltid går att bli bättre genom att förbättra och anpassa delaktigheten till individernas behov. Vi
frågade även om delaktigheten kan skilja sig mellan de olika verksamheterna och
intervjupersonen svarade att det kan göra det. Skillnaden beror på vad verksamheterna gör.
Intervjupersonen tog som exempel en verksamhet som producerar filmer och webbplatser där
det är lite mindre delaktighet då det är mycket individuellt arbete och därmed finns ett mindre
behov av samarbete och kommunikation.

4.3.2 Beslutsprocesser
När vi frågade hur processen ser ut för att fatta de strategiska besluten i verksamheten berättade
intervjupersonen att frågor först kommer till ledningsgruppen som beslutar om frågorna ska gå
vidare till styrelsen som i sin tur har makten att fatta beslut. Intervjupersonen berättade att
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styrelsen då antingen kan fatta beslut direkt eller efter modifiering. Vissa frågor måste de se över
lite mer och då tar det lite längre tid innan beslut kan fattas. På styrelsenivå är beslutsregeln att
det ska vara ett majoritetsbeslut. När det kommer till vilka beslut som får fattas på lokal nivå så
berättade intervjupersonen att verksamhetsledarna brukade ansvara för en egen budget för de
enskilda verksamheterna som de själva kunde besluta om utan att gå till styrelsen. Beslut
gällande större investeringar som kostar mer fattas fortfarande av styrelsen. I dagsläget ser det
annorlunda ut då verksamheten har ekonomiska svårigheter och för tillfället inköpsstopp. Det
finns därmed ingen budget som verksamhetsledarna kan besluta om utan allt som kostar något
måste godkännas av styrelsen. Vardagsbeslut som inte kostar något får däremot beslutas om på
lokal nivå. Under intervjun gick vi även in på hur de fattar beslut i grupp och då förklarade
intervjupersonen att alla får vara med och uttrycka sina åsikter innan beslut fattas. Vidare
berättade hen om medlemsstämman som hålls en gång om året där de väljer styrelseordförande,
går igenom årsrapporteringen samt gör eventuella ändringar i den. Under dessa
medlemsstämmor är det enhetliga beslut som fattas. När vi frågade hur de gör när alla inte håller
med om beslut som ska fattas svarade intervjupersonen att beslut uteblir.
Vidare har Kooperativet en demokratisk struktur som enligt intervjupersonen innebär att alla har
rätten att uttrycka sina åsikter samt få tillgång till all information om organisationen. När vi
frågade om detta även gällde deltagarna i Kooperativet så fick vi svaret att deltagarna inte är
inkluderade utan att det endast gäller för de som är medlemmar i organisationen. Vidare
berättade intervjupersonen att de har fått dra en linje när det kommer till vilken information
anställda som inte är medlemmar ska få tillgång till. På senare tid är har det däremot blivit ett
krav att alla anställda blir medlemmar och därmed har alla anställda rätt att få tillgång till all
information.

4.3.3 Kommunikation
Intervjupersonen berättade att när det kommer till allmän information om vad som sker på lokal
nivå så kan det vara svårt för den att nå fram till styrelsen i tid. Detta är något som enligt
intervjupersonen kan skapa irritation eftersom det beror på att samtliga inom verksamheten har
för mycket att göra. Hen menade att det är svårt att hinna informera alla och uttryckte att det
hade varit bra att ha en kanal där alla kunde kommunicera. Det finns ett mål för verksamheten
vilket är att det ska finnas en anställd från varje ort som sitter i styrelsen, då skulle den kanalen
göra att viktig information når ut till alla anställda. Intervjupersonen berättade vidare att detta
mål i dagsläget inte var uppnått men att de har försökt lösa det på ett annat sätt. Tanken är
istället att allt går via ledningsgruppen som förbereder frågorna till styrelsen och som i sin tur får
fatta beslut. Ledningsgruppen består av anställda som representerar nästintill alla verksamheter i
Kooperativet. Intervjupersonen berättade även att de flesta i styrelsen är med i ledningsgruppen
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och att det därför är ett bra forum för att föra information vidare. Det har däremot på senare tid,
när det varit tufft för organisationen, varit svårt att få till ledningsmöten.

4.3.4 Externa intressenter
När vi frågade om intervjupersonen upplevde att andra intressenter såsom kunder, kommun och
Arbetsförmedlingen påverkar organisationens beslut svarade hen att de har en påverkan när det
kommer till ekonomiska frågor. För att nämna ett exempel så förser Arbetsförmedlingen
Kooperativet med deltagare och Kooperativet erbjuder detta som en tjänst vilken de får betalt för.
Intervjupersonen förklarade att de brukar bjuda in dessa intressenter till verksamheten ofta och
att de träffar handläggare för att berätta vad de kan leverera. Vidare följs samarbetet upp för att
se vilket resultat som uppnåtts. Intervjupersonen menade att om det kommer dåliga beslut från
intressenter så påverkar det Kooperativet beslut och verksamhetens framtid. Intressenter som
Arbetsförmedlingen och kommunerna får direktiv från politiska beslut som tas uppifrån och som
påverkar Kooperativet. Vidare berättade intervjupersonen att samarbetet skiljer sig åt från
kommun till kommun. I vissa städer har Kooperativet bra samarbete och avtal med kommunen
medan de i andra städer istället samarbetar med Arbetsförmedlingen.
Vi frågade intervjupersonen hur många deltagare som är verksamma i Kooperativet i dagsläget.
Hen berättade att det inte är så många längre, de är bara cirka 20 stycken. Vi frågade om det har
varit fler tidigare varpå intervjupersonen svarade att det absolut har varit fler. Vidare berättade
hen att tanken från början var att varje anställd skulle ansvara för tre-fyra deltagare vilket inte är
möjligt för tillfället. Hen trodde att det beror på politiska beslut och att deltagarna inte längre ska
arbetsträna, utan att det ska ske via upphandling.
Vi frågade intervjupersonen hur processen för att få in deltagare i verksamheten ser ut idag. Hen
förklarade att det sker via upphandlingar numera och att de för tillfället hade en upphandling
med en kommun gällande deltagare till verksamheten. Intervjupersonen berättade att när
Arbetsförmedlingen ska skicka deltagare till Kooperativet så sker även det via upphandling. Vid
enstaka tillfällen kan det hända att Arbetsförmedlingen skickar en eller annan deltagare utöver
överenskommelserna, men det är ett undantag snarare än något återkommande.
När vi frågade om Kooperativet måste kompromissa mellan finansiella och sociala mål så
berättade intervjupersonen att det är så verkligheten ser ut för företaget.
“Vi kan inte stå på benen om vi inte har någon ekonomi.”
(Verksamhetsledare/styrelsemedlem, 2019)
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Intervjupersonen fortsatte förklara att de alltid försöker ta bort saker såsom att minska antal
lokaler och andra kostnader för att kunna behålla sin personal. Att behålla personalen blir därför
den viktigaste ekonomiska frågan. Intervjupersonen menade att det som väger tyngst mellan vad
intressenterna vill, finansiella mål och sociala mål så är socioekonomiska värdeskapandet det
viktigaste. Hen skulle alltså vilja slå ihop finansiella och sociala mål för vad som väger tyngst när
beslut ska fattas.

4.4 Den anställdas perspektiv
Vi intervjuade en anställd i Kooperativet som har varit en del av verksamheten i flera år.
Intervjupersonen beskrev sociala företag som verksamheter där människors värde och
välmående värderas lika högt som den ekonomiska vinsten. Vidare beskrev intervjupersonen att
syftet med Kooperativet från början var att skapa verksamheter med utgångspunkt i vad
deltagarna och de anställda ville arbeta med. Intervjupersonen berättade att konceptet
kooperativ och dess vision att bry sig om människorna var vad som fick hen att få intresse för
verksamheten. När det kommer till arbetsintegrerande företag så beskrev intervjupersonen det
som riktiga företag, inte ”låtsasföretag”, där de utför tjänster samtidigt som deltagarna får
möjligheten att arbetsträna.

4.4.1 Delaktighet
Intervjupersonen ansåg att hen är delaktig i den dagliga verksamheten och de beslut som fattas
där men hen upplever att delaktigheten var högre förr. Hen berättade att den ekonomiska
situationen är sämre idag jämfört med hur den en gång var. Kooperativet var större förr och det
fanns möten för de anställda men dessa existerar inte idag. Verksamheter har fått läggas ner för
att de inte bär sig själva. Intervjupersonen nämnde att de anställda har möten med
verksamhetsledarna varje vecka där de kan ta upp olika idéer som kan genomföras så länge det
inte medför en kostnad, för då måste idéerna godkännas av styrelsen först. Intervjupersonen
berättade om de dagliga morgonmötena som hålls i den aktuella butiken. Dessa möten innebär
framförallt att uppgifter för dagen delas ut, men de fungerar även som ett slags stöd för de som
behöver prata av sig eller för de som av olika anledningar inte mår bra. Hen berättade att de
flesta vet vad de ska göra men för att undvika att deltagare ska fastna i gamla mönster så kan de
anställda behöva delegera uppgifter. Hen berättade även att deltagare och anställda får säga ifrån
om de inte klarar av vissa uppgifter och att ingen tvingas utföra något.
Vi frågade intervjupersonen om hen som medlem i Kooperativet brukar delta på
medlemsstämmorna. Intervjupersonen berättade att hen deltar på medlemsstämmor och att de
brukar hållas en gång om året. Hen har deltagit vid ett par tillfällen och beskrev mötena som
formella eftersom de har utgått från en dagordning som medlemmarna blivit tilldelade på plats.
Mötet innefattar framförallt frågor kring den ekonomiska situationen samt planering av
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framtiden. Vidare beskrev hen att de sällan är oense på mötena, utan att de flesta har samma
åsikter och att diskussioner sällan uppstår. På dessa möten väljs även styrelsen för
verksamhetsåret. Vid dessa möten så fastslås förslag såvida ingen medlem har någon invändning.
Vi frågade intervjupersonen hur hen upplever att Kooperativet arbetar med empowerment och
intervjupersonen beskrev då att hen känner att hen får bestämma över sin arbetssituation mer än
om hen skulle vara anställd i ett vanligt företag. Hen menade att det beror på att verksamheten
drivs som ett kooperativ där de upplever att de inte har några chefer utan att alla medlemmar
tillsammans bestämmer. Intervjupersonen beskrev situationen som att medlemmarna både är
arbetsgivare och anställda och att de själva bestämmer över sin arbetssituation.
Vidare exemplifierade intervjupersonen empowerment genom att berätta hur hen tillsammans
med en annan medlem fick stöd från styrelsen i att starta en ny verksamhet. De hade en
verksamhetsidé som godkändes av styrelsen. Hen beskrev att de hade Kooperativet som stöd,
men att de kände sig som egenföretagare. De var tvungna att prata med styrelsen och de fick
argumentera för att få igenom sin idé. Idén om den nya verksamheten hade tagits fram redan ett
år tidigare, men det var tack vare att de fick möjligheten att hyra en lokal med kort varsel som
gjorde att de fick argumentera för att styrelsen skulle agera snabbt. Annars hade de gått miste om
lokalen.
”Då drev vi ju på och vi fick prata med styrelsen privat och sådär. Jag tror att det var
hyresvärden som ringde och sa ”vill ni ha den här lokalen så måste ni bestämma er idag” och
då fick vi argumentera för styrelsen för då hade vi inte tid att vänta på möten och sådär…”
(Anställd, 2019)
Vidare beskrev intervjupersonen att de tog fram grundidén till den nya verksamheten på egen
hand fast med hjälp av deras dåvarande handledare. Hen berättade att handledaren hade varit ett
stort stöd i denna process. De hade, vad de upplevde det som, sin egen butik men Kooperativet
betalade för att den skulle kunna drivas och verksamheten tog emot deltagare som kunde
arbetsträna. Intervjupersonen kände sig delaktig och beskrev sin roll som bred med
ansvarsområden från handledare till arbetsgivare och anställd.
Tidigare har Kooperativet erbjudit en tjänst åt Arbetsförmedlingen som intervjupersonen trodde
hette ”Nyetablering” eller något liknande. Denna tjänst innebar att nyanlända kunde komma till
Kooperativet för att öva på det svenska språket och delta i verksamheten på dagarna för att sedan
studera svenska för invandrare på eftermiddagarna. Intervjupersonen berättade att tjänsten inte
längre existerar i verksamheten och att det har inneburit att Kooperativet har gått miste om en
hel del intäkter och att det har påverkat deras ekonomi på ett negativt sätt. När deltagarna inte
behärskar språket påverkar det deras möjlighet att delta och fatta beslut för verksamheten.
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Deltagarna blir automatiskt mindre delaktiga i dessa fall och dessutom måste information
levereras på olika språk. Vidare berättade intervjupersonen att hen inte tror att dessa deltagare
kände sig så delaktiga eftersom det var svårt när de inte förstod språket. De förstod inte heller
alltid det svenska systemet gällande kooperativ. Intervjupersonen berättade att Kooperativet
fortfarande spelar en roll i att nyanlända får lära sig språket genom att de kan delta i
verksamheten, men att Kooperativet inte tjänar på det ur ett ekonomiskt perspektiv på samma
sätt som de gjorde när ”Nyetablering” fanns.
Vidare samtalade vi om huruvida intervjupersonen hade varit med om att ha haft ett förslag som
inte gått igenom och hur den situationen i sådana fall hanterades. Intervjupersonen berättade att
det har hänt att hens idéer inte har gått igenom men att det inte har handlat om några större
saker. Det handlar framförallt om frågor som rör den lokala verksamheten där hen har tyckt till
men att det sedan inte har lett till något. Trots att idéer ibland får avslag så upplevde hen att idéer
uppmuntras. Dock menade hen att det var mer på det viset förr och att de hade fler idéer som
testades då.
Vi frågade även om intervjupersonen om det ställs krav på hen att delta i beslut som rör sin egen
arbetssituation så väl som arbetssituationen i hela verksamheten. Intervjupersonen beskrev att
hen inte kände något krav eller tvång utan snarare en uppmuntran till att delta om man själv vill.
Vidare berättade intervjupersonen att det är hens eget intresse att delta och att hen gärna hade
velat vara med och bestämma ännu mer. Vi frågar om hen tror att det finns utrymme för att vara
mer delaktig och det tror hen att det gör men att det är upp till en själv och att det beror på hur
påstridig man är. Intervjupersonen berättade att det uppstod fler diskussioner gällande
beslutsfattande förr, men så är inte fallet nu eftersom det inte är lika många anställda i
verksamheten. Intervjupersonen menade att detta beror på den ekonomiska situationen.

4.4.2 Beslutsprocesser
Intervjun fortsatte med att vi frågade den anställda huruvida beslut följs upp i verksamheten och
om beslut alltid leder till handling eller inte. Intervjupersonen berättade att det är styrelsen som
fattar beslut gällande till exempel investeringar och att det är verksamhetsledarna som på möten
informerar de anställda och deltagarna om vilka beslut som har fattats och hur de ska
genomföras. I de situationer då samtliga personer på arbetsplatsen inte är överens om de beslut
som fattats för man diskussioner tillsammans med verksamhetsledarna och styrelsen för att
uppnå ett resultat. Vidare beskrev intervjupersonen att det är styrelsen som ansvarar för
eventuella konsekvenser som uppstår i samband med ett beslut. Intervjupersonen berättade att
de får fatta beslut som rör den dagliga verksamheten lokalt, men att större beslut som inkluderar
investeringar av olika slag, måste godkännas av styrelsen.
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Eftersom Arbetsförmedlingen köper Kooperativets tjänster så påverkar deras verksamhet
Kooperativets egen verksamhet, menade intervjupersonen. När Arbetsförmedlingen inte köper
tillräckligt med tjänster eller kommer med deltagare så påverkar det verksamhetens ekonomi och
det blir svårt för verksamheten att bära sig själv. Intervjupersonen berättade att de för tillfället
inte får så många deltagare från Arbetsförmedlingen på grund av bland annat
Arbetsförmedlingens omorganisation. Hen vet att det finns människor som behöver och vill
arbetsträna i Kooperativet men att problemet ligger i att Arbetsförmedlingen inte kan se till att
dessa människor kommer till de aktuella verksamheterna.

4.5 Deltagarnas perspektiv
4.5.1 Delaktighet
Deltagare 1 berättade under intervjun att de på morgonmötena diskuterar idéer och kommer med
förslag. Hen berättade att om man själv märker att något borde göras eller förbättras kan man ta
upp det med de anställda så att det tas upp på mötet nästa dag alternativt att de agerar på
förslaget samma dag som förslaget läggs fram. Deltagare 2 hade en syn på morgonmötet som
skiljde sig något från deltagare 1 och berättade att deltagarna bara är där för att lyssna på vad de
anställda tycker att de ska göra under dagen. De får sedan invända om de känner att de inte
klarar av de arbetsuppgifter som de blivit tilldelade och då är det helt okej att göra något annat.
Vi frågade deltagarna om de brukar missa morgonmöten och om de känner att de brukar gå
miste om information som delges under mötet. Deltagare 1 berättade att hen sällan missar ett
morgonmöte men att det kan hända att hen någon gång blir lite sen. Om detta händer så brukar
hen bara fråga de anställda vad som ska göras eller att de anställda själva informerade. Deltagare
2 som i dagsläget arbetar fyra timmar om dagen berättade att om hen missar ett morgonmöte blir
hen istället informerad direkt när hen kommer till arbetsplatsen. Enligt deltagare 1 får man
snabbt information om man missar morgonmötet eftersom kommunikationen är så bra på
arbetsplatsen. Intervjupersonen menade att kommunikationen är bra i verksamheten men att det
kan variera över tiden. Att kommunicera är inte alltid så lätt och deltagarna kan vara olika
delaktiga på grund av språk eller andra individuella problem.
I Kooperativet får alla deltagare i verksamheten arbeta utifrån sin egen förmåga. Deltagare 1
berättade under intervjun att de anställda i verksamheten är medvetna om deltagarnas kapacitet
och att de inte måste göra något de inte vill eller klarar av. Vidare berättade samma
intervjuperson att Kooperativet är en bra verksamhet som stärker självförtroendet och får en att
inse vad man klarar av. Vi frågade deltagare 1 om andra deltagare och anställda frågar om hens
idéer och hjälp varpå intervjupersonen svarade att alla i verksamheten frågar varandra. Även fast
intervjupersonen inte är anställd får hen frågor från andra anställda och deltagare. Samtidigt
frågar deltagare 1 ibland andra deltagare om råd.
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Båda deltagarna menade att det inte ställs några krav på dem att delta i beslut, men att de
uppmuntras till det. Deltagare 1 menade att anställda snarare får bromsa hen ibland för att inte
ha allt för många bollar i luften eftersom det kan bli för stressigt. Intervjupersonen menade att
hen har lugnat ner sig lite tack vare hens medarbetare. Deltagare 1 berättade även att hen snabbt
kände sig som hemma i verksamheten och alla stöttade varandra. Hen upplever att det inte finns
några chefer i verksamheten.

4.5.2 Beslutsprocesser
Deltagare 1 berättade att hen brukar vilja undvika att störa verksamhetsledarna och tar istället
upp förslag med anställda som arbetar med deltagarna i verksamheten. De anställda kan i sin tur
ta upp det med verksamhetsledarna som får ta upp frågan med styrelsen om det skulle behövas.
Vidare förklarade samma intervjuperson att beslut som inte kostar något och som inte är så stora
fattas genom diskussion på lokal nivå. Behöver den lokala verksamheten hjälp för att kunna fatta
ett beslut eller om förslaget kostar så tas beslutet av verksamhetsledarna och styrelsen.
Deltagare 2 berättade att alla tar sig an uppgifter som en grupp och att de fattar beslut
tillsammans. Vidare frågade vi samma intervjuperson om hen brukar få vara med och bestämma
i frågor som rör hela Kooperativet och hen svarade att hen inte får det. Samma intervjuperson
berättade att hen inte brukar vara med när beslut fattas i grupper och menar att det eventuellt
har att göra med att hen inte arbetar heltid. Vidare tror hen att de som jobbar längre arbetspass
kanske har större möjlighet att vara med och fatta beslut. Vid de tillfällen då personerna i
gruppen tycker olika, vilket enligt deltagare 1 kan hända även fast det är sällan, försöker de hitta
en balans och ofta är det majoritetsbeslut som avgör.
När vi frågade om deltagare 1 hade något exempel på när hen fick vara med och bestämma så
berättade intervjupersonen att hen brukar märka när vissa kläder i butiken inte har blivit sålda
och kan då föreslå att det ska reas ut. Förslag om rea måste enligt deltagare 1 godkännas av de
anställda i butiken. Intervjupersonen berättade också att hen har fått ansvaret för
fönsterskyltningen då de anställda märkte att försäljningen ökade när hen började göra fint i
butikens fönster. De anställda och deltagarna brukar därför ofta be hen om hjälp när det kommer
till att klä dockor eller skyltning.
”Ibland under samma dag som jag skyltar eller klär en docka, jag går på rast och sen är den
borta.” (Deltagare 1, 2019)
Vidare berättade deltagare 1 att de andra i verksamheten uppskattar hens idéer men känner själv
att det kanske ibland är för många idéer på samma gång. Deltagare 2 berättade om att hen själv
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har fått bestämma hur skorna ska sorteras. Efteråt hade hen fått bekräftat av en anställd att det
blev bra och intervjupersonen fick även beröm för det hen hade gjort. När vi frågade om
deltagare 1 kunde ge ett exempel på när hen hade en idé som inte gick igenom och skälet till detta
fick vi som svar att det måste ha varit något som inte var praktiskt genomförbart men kunde inte
komma på något specifikt exempel. Intervjupersonen menade också att hen har en förståelse för
att alla idéer inte alltid är bra. Andra idéer kan kosta pengar och då handlar det om den idéen är
värd att satsa på. Deltagare 2 svarade på samma fråga att hen aldrig har haft ett förslag som inte
gått igenom.
Vi frågade deltagarna hur de brukar se till att beslut leder till handling. Deltagare 1 berättade att
när de planerat något så försöker de göra det på en gång. De försöker färdigställa det som finns
på punktlistan. Behöver de hjälp för att kunna utföra något, som att lyfta något tungt till exempel,
så får de ofta vänta lite längre innan det kan genomföras. Samma intervjuperson upplevde att de
försöker hjälpas åt verksamheterna emellan om de har möjlighet. Deltagare 1 berättade även att
det är verksamhetsledarna som brukar ansvara för att detta blir av. Sammanfattningsvis framgick
det att beslut som kostar eller där hjälp från andra behövs tar längre tid att både fatta och agera
på än beslut som inte kostar något.
Det framgick i intervjun med deltagare 1 att verksamheten och dess medarbetare påverkas
mycket av Arbetsförmedlingen då det är Arbetsförmedlingen som placerar ut deltagarna. Även
fast deltagare 1 skulle vilja stanna i verksamheten så är det inte upp till hen eller Kooperativet att
bestämma det utan det beror på Arbetsförmedlingen som har sina regler att utgå ifrån.
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5 Analys
I det här avsnittet kommer vi med hjälp av den teoretiska referensramen analysera den
insamlade empirin för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. För Kooperativet
kommer delaktighetskravet från två håll, dels genom att empowerment är ett viktigt begrepp för
ASF samt för att det både ingår i de kooperativa principerna och definitionen av ASF. Analysen
lyfter hur Kooperativet har skapat delaktighet bland medarbetarna i sin verksamhet och vad
detta har inneburit för organisationens struktur och beslutsprocesser. Vidare kommer hinder för
medarbetarnas delaktighet som framkommit i det empiriska materialet att diskuteras. Analysen
kommer leda fram till ett organisationsschema med vår tolkning av Kooperativets
organisationsstruktur, beslutsprocesser och delaktighet utifrån de röster vi har hört i det
empiriska materialet.

5.1 Empowerment
Något som är gemensamt för individerna som har varit utanför arbetsmarknaden under en
längre tid är enligt Parsons (2017) känslan av maktlöshet och utanförskap vilket leder till att
individer känner att de inte själva har kontroll över sin egen situation. Dessa grupper av
människor är utsatta i samhället (Parsons, 2017) och i intervjun med
verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen uppmärksammade hen att utanförskap är något som
Kooperativet arbetar för att minska genom att skapa empowerment och en känsla av delaktighet
hos medarbetarna. Ett sätt att se på effekten av empowerment är enligt Parsons (2017) att
individer får en förbättrad sinnesstämning och tack vare detta även ett bättre självförtroende och
känsla av kontroll över sina liv. Detta visade sig i intervjun med deltagare 1 där hen beskriver att
Kooperativet är en bra verksamhet och att intervjupersonens deltagande har bidragit till att hen
har fått ett bättre självförtroende. Deltagare 1 berättade även att det är tack vare delaktigheten i
verksamheten som hen har fått förståelse för vad hen klarar av. Detta kan vi koppla till Foleys
(1997) tankar om den politiska dimensionen av empowerment och vidare kan vi konstatera att
delaktigheten bland deltagarna kan leda till ett bättre självförtroende och känsla av
empowerment. I intervjun med den anställda framgick det att individer som kommit in i
Kooperativet som deltagare efter en tid hade gått vidare från verksamheten till utbildningar eller
andra arbeten. Detta anser vi har en koppling till empowerment med tanke på att Parsons (2017)
menar att empowerment även bidrar till en individuell utveckling som resulterar i en social
förändring hos individen. Detta tyder på att det innebär en social förändring att vara deltagare i
Kooperativet eftersom individerna genom att bli deltagare har gått från att vara arbetslösa till att
arbetsträna. Vidare innebär detta att samtliga anställda som har varit deltagare har genomgått
sociala förändringar i olika stadier i verksamheten och att olika dimensioner av empowerment
återfinns i olika hierarkiska nivåer av verksamheten. De anställda får lön från Kooperativet vilket
innebär att individen har tagit kontroll över sin inkomstkälla vilket enligt Foley (1997) är en del
av den ekonomiska dimensionen av empowerment.
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När delaktigheten bland medarbetarna minskar innebär det att det blir en negativ relation till
den demokratiska dimensionen av empowerment. Enligt Foley (1997) ökar den demokratiska
dimensionen av empowerment i takt med att policys skapas vilket innebär den motsatta effekten
för Kooperativets medarbetare eftersom delaktigheten och känslan av empowerment minskar i
takt med att det införs regleringar från styrelsen och övriga intressenter. Att det införs köpstopp
från styrelsen samt att intressenter som Arbetsförmedlingen får ändrade förhållanden innebär
minskad delaktighet för medarbetarna som inte längre får vara lika delaktiga i verksamheten och
i beslutsfattandet som de en gång varit. Vidare innebär detta att dessa regleringar har en negativ
påverkan på Kooperativet och dess delaktighet och känsla av empowerment bland medarbetarna.
Om de anställda varslas på grund av ändrade förhållanden till externa intressenter och inte
längre får en lön så kan känslan av empowerment enligt den ekonomiska dimensionen försvinna
vilket tyder på att externa intressenter kan påverka medarbetarnas känsla av empowerment både
positivt och negativt. I dagsläget när Kooperativet har svårt att få tillräckligt med deltagare till sin
verksamhet så tolkar vi att det är negativt ur ett perspektiv av empowerment. Vi finner således att
olika dimensioner av empowerment är av olika vikt för medarbetarna i ASF och att detta varierar
i olika nivåer i verksamheten.

5.2 Organisationsstruktur
I och med att ASF har ett delaktighetskrav är en förutsättning för att kunna uppnå delaktighet
bland medarbetarna att organisationsstrukturen är decentraliserad eftersom Mintzberg (1989)
menar att en decentraliserad struktur innebär att beslutsmakten fördelas mellan många
individer. Organisationen beskrivs i flera av intervjuerna och under den deltagande
observationen som platt och chefslös vilket vi kopplar till den missionära organisationstypen som
Mintzberg (1989) beskrev där ren decentralisering förekommer. Enligt Bunderson m.fl. (2016)
förekommer formell eller informell hierarki i alla grupper, detta tyder på att ren decentralisering
i en organisation är svår att uppnå. I denna studie har det framkommit att Kooperativet inte har
en ren decentralisering och vi ser att detta är på grund av flera anledningar. En av förklaringarna
är att Kooperativet går att koppla ihop med flera organisationstyper. Kooperativet har flera
verksamheter och tjänster, med egna affärsidéer, som verkar inom olika branscher vilket gör att
strukturen på organisationen blir diversifierad. I intervjun med
verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen framgick det att det i dagsläget är ett begränsat
samarbete mellan de olika verksamheterna. Detta tyder på att beslutsmakten endast är vertikalt
fördelad vilket Mintzberg (1989) menar är vanligt för en diversifierad organisation. Det framgick
även i intervjuerna med deltagarna eftersom de berättade att de endast är med och fattar beslut
som rör den lokala verksamheten som de verkar inom och är därmed inte delaktiga i de andra
verksamheterna. Däremot hävdar både verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen och deltagare 1
att de har en ambition och försöker hjälpas åt verksamheterna emellan. Enligt
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verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen förekommer däremot inte samarbetet till en önskvärd
utsträckning vilket vi tolkar som att det finns en potential och vilja att utöka medarbetarnas
delaktighet inom verksamheten genom bättre integrering mellan de olika verksamheterna. Trots
att den diversifierade strukturen, som Kooperativet själva har valt, kan begränsa delaktigheten så
menar vi att den även möjliggör delaktighet i och med att medarbetarna får ta initiativ till att
starta och driva nya verksamheter. Diversifiering kan också vara ett sätt att sprida risken och
garantera företagets överlevnad om några av verksamheterna inte visar sig vara lönsamma och
måste läggas ned.
Intervjupersonen som är anställd berättade att hen fick vara med och bestämma mer när
Kooperativet var i en uppstartsfas. Då testades fler idéer och syftet med Kooperativet var att
skapa verksamheter med utgångspunkt i vad deltagarna och anställda ville arbeta med. Detta
samt att det i intervjun även framgick att det tidigare anordnades möten för samtliga anställda
från Kooperativets olika verksamheter tyder på att Kooperativet har varit mer horisontellt
decentraliserad. I dagsläget hålls inte dessa möten och organisationen har således blivit mindre
horisontellt decentraliserad. Detta tyder på en mer decentraliserad struktur i början av
organisationens livscykel vilket kan kopplas till Mintzbergs (1989) teori om att
organisationsstrukturen kan förändras över tid. Delaktigheten i beslutsfattande mellan
verksamheterna har därmed varierat under organisationens livscykel och är i dagsläget relativt
lågt. Kooperativet kombinerar därmed flera organisationstyper men samtidigt har strukturen
varierat under organisationens livscykel och varit mer eller mindre decentraliserad.
Andra förklaringar till att Kooperativet inte har en ren decentralisering kan kopplas till de
situationsfaktorer som påverkar organisationsdesignen och som Mintzberg (1989) lyfter fram.
Även fast Kooperativet och andra ASF inte är offentligt ägda så samarbetar och påverkas de
fortfarande av offentliga verksamheter såsom Arbetsförmedlingen och kommuner. En effekt av
att en organisation kontrolleras av externa intressenter är att organisationsstrukturen är mer
centraliserad (Mintzberg, 1989). Det skulle i det här fallet innebära att samarbetet och påverkan
av den offentliga sektorn försvårar möjligheten att skapa delaktighet bland medarbetarna
eftersom organisationsstrukturen blir mer centraliserad. Det som framgått i intervjuerna
bekräftar till viss del detta då vi sett en minskad delaktighet i dagsläget på grund av en sämre
ekonomi som till stor del beror på politiska beslut som påverkar Kooperativets samarbete med de
offentliga organisationerna. Samtidigt kräver samarbetet och påverkan av de offentliga
organisationerna att Kooperativet är flexibelt och beredd på de snabba förändringarna som kan
ske. Detta kan kopplas ihop till en annan effekt som Mintzberg (1989) lyfter fram vilken är att en
organisation som verkar i en dynamisk miljö måste vara flexibel och ha en organisk struktur.
Kooperativet har på sin hemsida uttalat att de valt en demokratisk struktur. I intervjun med
verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen menade hen att detta innebär att samtliga har rätten
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att uttrycka sina åsikter samt få tillgång till information om organisationen. Den demokratiska
strukturen visade sig vara begränsad för deltagarna som inte har samma rätt till information om
Kooperativet. Detta tyder på att graden av delaktighet varierar beroende på roll i företaget och att
den demokratiska strukturen är uppbyggd för de som är medlemmar i Kooperativet. Den
demokratiska strukturen och medarbetares delaktighet har vi valt att koppla till Mintzbergs
(1989) hästsko. Medarbetarnas delaktighet i det interna beslutsfattandet ingår i det demokratiska
perspektivet och ligger på den vänstra delen av hästskon vilket innebär att de sociala målen är i
fokus (Mintzberg, 1989). I intervjuerna med verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen och den
anställda framgick det att de ekonomiska och sociala målen är lika viktiga för Kooperativet
eftersom de inte kan överleva utan att uppfylla de ekonomiska målen. Det går att koppla till ett
annat perspektiv som Mintzberg (1989) lyfter fram vilket är tillitsperspektivet där balans mellan
de ekonomiska och sociala målen finns. I tillitsperspektivet litar människor på att de som leder
företaget tar sitt ansvar för båda dessa mål (Mintzberg, 1989). I intervjuerna framgick det att
styrelsen i Kooperativet ansvarar för de ekonomiska målen och att medarbetarnas delaktighet är
lägre när det kommer till dessa beslutsfrågor. Samtidigt ligger den demokratiska strukturen i att
medlemmarna äger och har inflytande i de strategiska besluten för verksamheten och väljer den
styrelse som ansvarar för ekonomin. Vi tolkar det som att medlemmarna har tillit till de valda
styrelsemedlemmarna att ansvara för de ekonomiska besluten. Figur 3 visar utifrån Mintzbergs
(1989) hästsko vilka utmaningar och spänningar som uppstår för Kooperativet när delaktighet,
kontroll och de socioekonomiska målen ska balanseras.

Figur 3. En tolkning av Kooperativets placering på Mintzbergs (1989) hästsko.

51

5.3 Delaktighet i beslutsprocesser
Problematiken med att balansera de sociala och de ekonomiska målen kan även påverka
beslutsprocesserna i verksamheten. I och med att Kooperativet måste balansera de sociala och
ekonomiska målen samt att delaktighetskravet innebär att flera individer ska vara med och fatta
beslut ser vi en tendens till mångtydighet i beslutsfattandet som enligt Simon (1959) uppstår när
det finns olika åsikter om vilka mål som ska uppnås. Verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen
menade att det socioekonomiska värdeskapandet är högst prioriterat i Kooperativet. Vidare
beskrev intervjupersonen det som att om de tvingas till att göra nedskärningar så vill de hellre
avveckla verksamheter framför att varsla medarbetare. Hen menade att behålla verksamhetens
medarbetare är högst prioriterat när de försöker balansera de sociala och ekonomiska målen.
Samtidigt poängterade verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen att verksamheten inte överlever
utan finansiella medel. Vi tolkar detta som att Kooperativet strävar efter att fatta beslut i enlighet
med den sociala modellen som Rice och Hamilton (1979) beskrev tillfredsställer de sociala målen
snarare än att vinstmaximera. Trots att Kooperativet inte fokuserar på att vinstmaximera är att
gå med vinst ändå viktigt för att garantera organisationens överlevnad och därmed är de
ekonomiska målen lika viktiga att ta hänsyn till när beslut ska fattas.
För att underlätta beslut som ska fattas i grupp används vanligtvis en formell eller informell
beslutsregel (Miller, 1985) och i intervjuerna med deltagare 1 och
verksamhetsledare/styrelsemedlem framgår det att de flesta besluten inom Kooperativet fattas
genom majoritet som beslutsregel. I intervjun med den anställda beskrev hen att de sällan är
oense i gruppen, men i de fall de inte håller med varandra så för de diskussioner tillsammans
med verksamhetsledare för att försöka komma fram till ett resultat. Hen berättade att de
diskuterar frågor för att försöka finna en balans mellan de olika viljorna och att de oftast löser
problem genom majoritetsbeslut. Vidare beskrev hen att beslutsmakten ibland kan vara
koncentrerad till verksamhetsledare och styrelsen. Det kan handla om att gruppen på lokal nivå
inte kan komma överens om ett beslut och att de då måste lämna över frågan till
verksamhetsledare som tar vidare frågan till styrelsen där de fattar beslut. I dessa fall är besluten
inte grundade i majoritet utan det tyder på att det finns en eller fler personer med makt att fatta
beslut. Detta är ett exempel på vad Bunderson m.fl. (2016) beskrev som en fördel med en formell
hierarki då det leder till mindre konflikter när det finns någon eller några som ansvarar för att
beslut ska fattas, i det här fallet verksamhetsledarna och styrelsen.
Utifrån Arnsteins (1969) trappa valt att analysera graden av delaktighet i olika typer av beslut
utifrån de olika rollerna inom Kooperativet. Enligt Arnstein (1969) finns det 8 steg av delaktighet
i beslutsfattande som i sin tur är uppdelade i tre nivåer där endast den högsta nivån innebär
verkligt inflytande i beslutsfattande. Den första typen av beslut vi har identifierat i Kooperativet
är strategiska beslut som rör organisationens framtid där graden av delaktighet i dessa beslut
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illustreras i figur 4. I intervjuerna med den anställda och
verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen har det framkommit att dessa beslut fattas på den
årliga medlemsstämman där samtliga medlemmar i verksamheten är välkomna att delta. Den
demokratiska strukturen som Kooperativet har möjliggör därmed delaktighet i strategiska beslut
för dess medlemmar som deltar enligt principen en medlem, en röst. Medlemmarna som utgörs
av styrelsemedlemmar, verksamhetsledare och anställda har därmed ett verkligt inflytande i
beslutsfattandet och hamnar på den högsta nivån i Arnstiens (1969) trappa. Delaktigheten i
beslutsfattandet för dessa frågor är exkluderande för deltagarna eftersom de inte är medlemmar.
Vi tolkar detta som att deltagarna inte är delaktiga i att fatta beslut som rör strategiska frågor.
Det framgår däremot inte tydligt i intervjuerna huruvida de blir lyssnade till eller inte har något
inflytande alls. Deltagare 2 upplevde att hen inte får vara med och fatta beslut som rör hela
Kooperativet. Däremot har det i intervjuerna framgått att deltagarna uppmuntras bidra med sina
idéer och åsikter och på det viset tolkar vi det som att de blir lyssnade till. Beroende på hur
mycket en deltagare själv väljer att bidra med sina idéer och åsikter kan därmed spela en roll i
hur mycket inflytande hen har i det strategiska beslutsfattandet. Den informella rollen en individ
har, i det här fallet deltagarna, kan därmed spela en stor roll i om graden av delaktighet bland
deltagarna hamnar på nivå 1 eller nivå 2 i Arnstiens (1969) trappa. Även den anställda uttryckte
under intervjun att hen gärna skulle vara mer delaktig och att det troligen finns utrymme för det
men att det är upp till en själv att ta för sig.

Figur 4. En tolkning av Kooperativets delaktighet i strategiska beslut i Arnsteins (1969) trappa.
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Den andra typen av beslut som identifierats inom Kooperativet är ekonomiska beslut. Figur 5
visar olika grad av delaktighet i Kooperativets ekonomiska beslut utifrån Arnsteins (1969) trappa.
På grund av den pressade ekonomiska situationen i Kooperativet så är det enbart styrelsen som
har befogenhet att fatta beslut som rör ekonomiska frågor. Det är således styrelsen som har det
verkliga inflytandet i det ekonomiska beslutsfattandet kopplat till Arnsteins (1969) trappa.
Verksamhetsledaren ansvarar för att lyfta förslag om beslut som kostar till styrelsen men har i
dagsläget inte någon befogenhet att fatta ekonomiska beslut. När köpstopp inte hade införts i
organisationen hade verksamhetsledarna en budget för den lokala verksamheten att bestämma
över. Verksamhetsledarnas delaktighet i ekonomiska beslut har således varit större men hamnar i
dagsläget på nivå 2 i Arnsteins (1969) trappa. Den demokratiska strukturen innebär att anställda
och deltagare är med och påverkar ekonomiska beslut genom att förbereda och kalkylera
underlag till styrelsen. Således har både deltagare och anställda en inverkan på ekonomiska
beslut och hamnar också på nivå 2 i Arnsteins (1969) trappa. Trots att den demokratiska
strukturen möjliggör att deltagare och anställda har inflytande i ekonomiska beslut kan principen
av att alla ska arbeta 100 procent av sin egen förmåga hindra delaktigheten. Det framgick i
intervjun med deltagare 2 att hen inte brukar vara med och fatta beslut i grupp och att detta
troligen beror på att hen inte arbetar heltid. Delaktigheten i beslut kan därmed variera bland
deltagarna och de anställda utifrån deras arbetsförmåga och längden på arbetspassen. På så vis
kan både deltagare och anställda ibland exkluderas i hela processen av att fatta ekonomiska
beslut och hamnar därmed på ett lägre trappsteg.
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Figur 5. En tolkning av Kooperativets delaktighet i ekonomiska beslut i Arnsteins (1969) trappa.
Den sista typen av beslut som vi har identifierat har vi valt att kalla vardagliga beslut vilka är de
beslut som inte kostar något för Kooperativet. Figur 6 illustrerar olika grad av delaktighet i
Kooperativets vardagliga beslut utifrån Arnsteins (1969) trappa. I de vardagliga besluten har
deltagarna, anställda och verksamhetsledarna som arbetar i de lokala verksamheterna
beslutsmakten. För dessa beslut behöver styrelsen inte rådfrågas och styrelsen exkluderas
därmed från beslutsprocessen på lokal nivå. I detta fall har vi därför valt att exkludera styrelsen
från Arnsteins (1969) trappa. Vi vill däremot poängtera att styrelsen har en inblick och till viss
del är delaktiga i den dagliga verksamheten i och med att den intervjuade styrelsemedlemmen
också är verksamhetsledare. Genom att studera beslutsprocesserna har vi funnit att den verkliga
delaktigheten bland medarbetarna främst uppstår på lokal nivå. Detta bidrar i sin tur till att
Kooperativet säkerställer skapandet av empowerment eftersom både deltagare och anställda får
ta kontroll över sin arbetssituation och utveckling. I vardagliga beslut hamnar därmed
verksamhetsledare, anställda och deltagare på högsta nivån av delaktighet i Arnsteins (1969)
trappa. Delaktigheten varierar även i vardagliga beslut beroende på hur delaktig en medarbetare
själv väljer att vara och vilken roll hen har i den informella hierarkin. Ansvaret i att skapa
delaktighet ligger på så sätt hos medarbetarna. Vidare spelar längden på arbetspassen också roll i
hur delaktiga medarbetarna kan vara i vardagliga beslut.

55

Figur 6. En tolkning av Kooperativets delaktighet i vardagliga beslut i Arnsteins (1969) trappa.
Det vi kan se är att utifrån Arnsteins (1969) teori om olika grad av delaktighet i beslutsfattande
varierar delaktigheten i Kooperativet mellan de olika hierarkiska nivåerna. Vilken beslutsmakt de
olika hierarkiska nivåerna har varierar dessutom beroende på vilken typ av beslut som ska fattas.
Slutligen spelar individens vilja att vara delaktig i beslut och den informella hierarkin en
betydande roll för graden av delaktighet. Graden av delaktighet upplevs och skiljer sig därmed
från individ till individ och beslut till beslut.

5.4 Verktyg för att skapa delaktighet
I denna studie har det framkommit att möten används som ett verktyg för att skapa delaktighet
bland deltagare och medlemmar i Kooperativet. Enligt Hedin m.fl. (2015) är möten en vanlig
metod för att skapa delaktighet i ASF. Baserat på den deltagande observationen och intervjuerna
tolkar vi Kooperativets möten som ett forum för att kunna kommunicera, diskutera och fatta
beslut i grupp. I intervjun med verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen framgick det att de
dagliga mötena är en viktig del av arbetet kring delaktighet och empowerment i Kooperativet.
Trots att möten används som ett verktyg för att skapa delaktighet uppmärksammade vi under
den deltagande observationen att språkbegränsningar kunde vara en anledning till varför vissa är
mindre delaktiga än andra på möten. Detta bekräftas i intervjun med den anställda i
Kooperativet där intervjupersonen beskrev språkhinder som en begränsning för delaktighet. Hen
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menade att delaktigheten blir mindre när deltagare inte behärskar det svenska språket eftersom
informationen då måste levereras på olika språk. Att informationen måste levereras på olika
språk är resurskrävande och det tar längre tid för informationen att nå fram. Vi tolkar detta som
att det är viktigt att samtliga förstår och kan tolka informationen som kommuniceras i
organisationen för att skapa delaktighet vilket vi kopplar till det naturalistiska perspektivet som
Simonsson (2002). Vi noterade under den deltagande observationen och i intervjuerna med
deltagarna att medarbetarna ibland inte kan vara med på morgonmötena. Antingen missar
medarbetarna morgonmötena på grund av att en anställd måste stanna kvar i butiken eller för att
vissa deltagare endast är där några få timmar i veckan. Det kan anses vara problematiskt att alla
inte kan delta på morgonmöten eftersom det är ett forum för att skapa delaktighet bland
medarbetarna. Däremot har det framgått i intervjuerna med deltagarna att det inte gör något att
missa ett möte eftersom de får information i efterhand och att kommunikationen inom den lokala
verksamheten fungerar väl. Detta kan vi koppla till att kommunikationen fungerar horisontellt i
den lokala verksamheten som enligt Burns och Stalker (1961) är viktigt i en organisk
organisation.
I intervjun med verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen framgick det att kommunikationen
genom de olika leden i organisationen var komplex. Intervjupersonen ansåg att
kommunikationen inom Kooperativet i dagsläget är bristfällig och att det saknas en fungerande
kommunikationskanal. En bristfällig kommunikation kan begränsa medarbetarnas delaktighet
eftersom Conrad och Poole (2012) beskriver kommunikationen som grundläggande i en öppen
och decentraliserad organisation. Verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen beskrev i intervjun
att det ibland tar för lång tid för information på lokal nivå att nå styrelsen. Det är även svårt för
styrelsen att hinna kommunicera information till samtliga i Kooperativet. Den upplevda bristen
på information kan i sin tur kopplas till informationsbrist som skapar osäkerhet som enligt
Simon (1955) kan bidra till att beslutsfattare inte kan fatta rationella beslut. Bristen på
fungerande kommunikation kan förklaras av att det i dagsläget är färre verksamhetsledare och
styrelsemedlemmar i Kooperativet eftersom de ansvarar för att föra vidare information mellan de
olika nivåerna i verksamheterna. Arbetsbelastningen för verksamhetsledarna och
styrelsemedlemmarna i Kooperativet är i dagsläget hög och information måste till stor del
förmedlas från person till person. Detta skulle kunna vara anledningen till att kommunikationen
brister. Den vertikala kommunikationen verkar inte upplevas lika komplex för den anställda och
deltagarna vi intervjuat som den gör för verksamhetsledaren/styrelsemedlemmen. Detta kan
bero på att de inte har lika mycket information att fatta beslut kring eller kommunicera vidare.
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5.5 Ett sammanfattande organisationsschema
Utifrån analysen har vi skapat ett organisationsschema i figur 7 som beskriver hur vi har tolkat
att respondenterna i studien i dagsläget upplever delaktigheten, strukturen och beslutsprocessen
i organisationen. De blå rutorna förklarar den demokratiska och diversifierade strukturen i
Kooperativet. Trots att respondenterna uttryckte att de har en platt och chefslös organisation
som kan kopplas till den missionära organisationstypen har vi kommit fram till att
organisationen inte har en struktur med ren decentralisering. Studien visar på att det både finns
en formell och informell hierarki i och med de olika formella och informella roller i Kooperativet.
I de formella rollerna har de olika befogenheter att fatta beslut för organisationen vilket framgår
till höger om de blåa rutorna på medlemsnivå, styrelsenivå, ledningsgruppsnivå samt
verksamhetsnivå i organisationsschemat. Där framgår det även hur beslutsprocesserna i
organisationen går till. Ytterst till höger i bilden framgår externa intressenters, såsom
Arbetsförmedlingen, påverkan på vilka ekonomiska beslut Kooperativet kan fatta och att det i och
med den rådande ekonomiska situationen begränsar medarbetarnas delaktighet. Externa
intressenter bidrar även med att skicka deltagare och betalar Kooperativet för detta, vilket
innebär att det är en stor intäktskälla för organisationen. Till vänster om de blåa rutorna i bilden
speglas vem som ansvarar för kommunikationen mellan de olika nivåerna i organisationen.
Längst till vänster beskrivs att styrelsen till viss del är delaktiga i den dagliga verksamheten.
Detta är på grund av att styrelsemedlemmen vi har intervjuat också är verksamhetsledare och får
på så vis en inblick i den dagliga verksamheten som hen kan ha nytta av i sin roll som
styrelsemedlem. Under de olika verksamheterna beskrivs det begränsade samarbetet som
begränsar den horisontella decentraliseringen och därmed delaktigheten.
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Figur 7. Kooperativets organisationsschema
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6 Slutsats
Syftet med studien har varit att skapa en förståelse för vad kriteriet om delaktighet i definitionen
av ASF kan innebära i praktiken. De tre frågeställningarna som tidigare presenterats har
besvarats genom att intervjua och observera hur representanter från fallföretaget uppfattar att
delaktighet skapas för medarbetarna, hur deras struktur och beslutsprocesser ser ut samt om det
finns några hinder som begränsar medarbetarnas delaktighet.
Kooperativet har valt en demokratisk struktur som följer de kooperativa principerna. Den
demokratiska strukturen skapar delaktighet för medlemmarna som alla anställda i Kooperativet
måste vara. Däremot exkluderas deltagarna från att vara medlemmar i Kooperativet vilket gör att
graden av delaktighet begränsas för dem. Deltagarna inkluderas däremot i den demokratiska
strukturen i och med att de får vara delaktiga i att förbereda och kalkylera beslut som ska fattas
av styrelsen vilket tyder på att Kooperativet strävar efter delaktighet och empowerment hos alla
sina medarbetare. Grunden i delaktighetskravet har visat sig ligga i att deltagare och anställda
själva har valt att vara på plats och delta i de olika verksamheterna. Utöver det har några verktyg
för att skapa delaktighet identifierats och analyserats vilka är möten och ständig kommunikation
mellan medarbetarna och mellan de hierarkiska nivåerna.
I denna studie har begränsningar för medarbetarnas delaktighet uppmärksammats. Den
ekonomiska situationen för Kooperativet har visat sig begränsa medarbetarnas delaktighet där
omorganiseringen i Arbetsförmedlingen har haft en stor inverkan. Dels genom att Kooperativet
inte får lika många deltagare eller har råd att anställa samt att medarbetarnas delaktighet i beslut
begränsas. En annan aspekt är att kommunikation är viktigt för att skapa delaktighet i
Kooperativet. I denna studie har det framgått att språkbegränsningar hos medarbetarna även
begränsar deras delaktighet. Eftersom morgonmöten används som ett verktyg för att skapa
delaktighet och där information kommuniceras kan delaktigheten begränsas för de medarbetare
som inte kan delta. Detta har däremot inte visat sig vara ett större problem då de vi har intervjuat
uppfattar att de är bra på att kommunicera informationen i efterhand. Slutligen har vi kommit
fram till att den diversifierade strukturen både kan möjliggöra och begränsa medarbetarnas
delaktighet i Kooperativet.
En av våra frågeställningar i denna studie har varit vad medarbetarnas delaktighet i ett ASF
innebär för organisationens struktur och beslutsprocesser. Det vi har kommit fram till är att det
går att vända på denna frågeställning då organisationsstrukturen och hur beslutsprocesserna ska
se ut är något som ett ASF väljer. Dessa val är något som i sin tur möjliggör eller begränsar
delaktigheten. I och med delaktighetskravet måste ASF välja en decentraliserad struktur.
Bolagsformen kan däremot variera och hur den decentraliserade strukturen ska se ut kan ASF
själva välja, i det här fallet som ett kooperativ med demokratisk och diversifierad struktur. Den
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valda demokratiska och diversifierade strukturen har i sin tur både möjliggjort och begränsat
delaktigheten i organisationen. Det gäller även den valda beslutsprocessen där
beslutsbefogenheten i det här fallet skiljer sig beroende på vilken typ av beslut som ska fattas.
Graden av delaktighet i beslutsprocesserna skiljer sig även i den formella och informella
hierarkin som organisationen skapat. Kravet på delaktighet i ett ASF medför att flera individer
ska vara med i beslutsprocesserna. Figur 8 visar att vi ser delaktighet, organisationsstruktur och
beslutsprocesser som ett kretslopp. Valet av organisationsstruktur och beslutsprocesser påverkar
graden av medarbetarnas delaktighet samtidigt som delaktighetskravet påverkar vilka val av
organisationsstruktur och beslutsprocesser ett ASF kan göra.

Figur 8. En tolkning av ett kretslopp om delaktighet, organisationsstruktur och beslutsprocesser.
Skapandet av delaktighet bland medarbetarna är en del av vad som definierar ASF och gör dem
till unika organisationer. Arbetet med att främja delaktighet gynnar inte bara medarbetarna i
ASF utan motverkar även utanförskap som är ett samhällsproblem den privata och offentliga
sektor själva inte har lyckats lösa. Denna studie har kommit fram till att i och med
delaktighetskravet måste ASF välja en decentraliserad struktur där medarbetarna får vara
delaktiga i beslutsfattandet. Den valda strukturen och beslutsprocesserna möjliggör eller
begränsar i sin tur delaktigheten för medarbetarna i ASF. Samarbetet med externa intressenter
såsom Arbetsförmedlingen spelar även en roll i hur ASF lyckas skapa delaktighet bland sina
medarbetare. På så sätt har studien bidragit med en ökad förståelse för hur medarbetarnas
delaktighet i ASF ser ut i praktiken utifrån ett organisationsperspektiv.
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6.1 Vidare forskning
I denna studie har det framkommit att förändringen inom Arbetsförmedlingen även påverkar
dess relation med ASF och att sociala upphandlingar kommer att spela en större roll för ASF i
framtiden. Därför skulle det vara intressant att i vidare forskning studera hur sociala
upphandlingar fungerar och kan utvecklas i praktiken. Det skulle även vara intressant att se om
privata aktörer kommer ta över vad Arbetsförmedlingen idag gör och undersöka hur ett
eventuellt samarbete mellan dessa aktörer och ASF skulle kunna fungera. Om detta blir
verklighet hade det varit intressant att forska kring vad samarbetet mellan privata aktörer och
ASF skulle innebära för möjligheten att skapa delaktighet bland medarbetarna i ASF.
Det studerade fallföretaget har påverkats av politiska beslut som lett till en försämrad ekonomisk
situation vilket har begränsat medarbetarnas delaktighet. Ett sätt att hantera politiska beslut och
dess följder kan vara att ha en diversifierad struktur för att minimera risken att gå i konkurs.
Eftersom en diversifierad struktur både kan möjliggöra och begränsa delaktigheten skulle vidare
forskning kunna studera alternativa lösningar för hur ASF kan hantera förändringar till följd av
politiska beslut utan att begränsa delaktigheten.
Slutligen har denna studie haft ett ASF som fall. Framtida studier skulle kunna göra en
komparativ studie på flera fall med olika bolagsformer för att belysa likheter och skillnader i hur
ASF skapar delaktighet och vad det innebär för deras organisationsstruktur och beslutsprocesser.
På så sätt går det eventuellt att belysa vilka organisationsstrukturer och beslutsprocesser som
lämpar sig mer än andra för att skapa delaktighet bland medarbetarna.
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8 Bilagor
Intervjuguide verksamhetsledare/styrelsemedlem
Datum:
Intervjuperson:
Intervjuare:
Inledning
1. Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings Universitet som håller på att skriva vår
magisteruppsats för att ta vår examen. Syftet med vår studie är att skapa en ökad
förståelse för hur arbetsintegrerande sociala företag skapar delaktighet bland sina
medarbetare och vad det innebär för organisationens beslutsprocesser och struktur.
Eftersom Kooperativet är ett arbetsintegrerande socialt företag så har vi valt att studera
hur detta ser ut i denna verksamhet. Vidare ämnar denna intervju och studie att
undersöka hur detta upplevs i praktiken samt belysa olika perspektiv på delaktighet och
beslutsprocesser i organisationen. Vi har valt att intervjua just dig för att få en förståelse
för hur du som verksamhetsledare och styrelsemedlem ser på det studerade
ämnet.
2. Intervjun ska användas för att hjälpa oss att nå studiens syfte (som vi tidigare nämnt). Vi
önskar att spela in intervjun för att undvika att innehåll förloras och vi kommer att radera
ljudupptagningen efter det att den har transkriberats. Om intervjupersonen önskar vara
anonym så går det bra.
3. Vi går igenom hur vi har tänkt att intervjun ska vara organiserad och berättar vem som
håller i intervjun och vem som för eventuella anteckningar.
Vi informerar om att intervjupersonen får avbryta sin medverkan i intervjun när som
helst och att det personen får avstå helt från att svara på frågor. Vidare informerar vi om
att det kommer finnas tid för intervjupersonen att själv få ställa frågor efter intervjun. Vi
avslutar med att fråga om intervjupersonen har några frågor kring upplägget. Informerar
om att vi tänker börja intervjun och med godkännande sätter vi igång ljudinspelningen.
Huvuddel:
Orienterande frågor (ex roll, demografi)
-

Kan du berätta lite om din bakgrund inom Kooperativet?

-

Hur kom du i kontakt med Kooperativet?

-

Hur länge har du jobbat i Kooperativet?

-

Hur många verksamheter har ni idag?

-

Hur många deltagare är verksamma inom Kooperativet?

-

Hur många anställda är verksamma inom Kooperativet?

-

Hur många verksamhetsledare är verksamma inom Kooperativet?

-

Hur många finns i styrelsen för Kooperativet?

-

Vilka är era externa intressenter?

-

Hur ser processen ut för att få in nya deltagare?

-

På vilka sätt har de olika verksamheterna med varandra att göra?

Frågor med fokus på ämnet
-

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag för dig?

-

Arbetar ni med empowerment/egenmakt och delaktighet? På vilket sätt och mot vilka
individer i organisationen?

-

För vilka i organisationen riktar sig målet om delaktighet och empowerment? (är det bara
anställda och deltagare eller också verksamhetsledare/styrelse)

-

Vad innebär delaktighet för dig?

-

Hur arbetar ni med att skapa delaktighet när ni fattar beslut?

-

Vad är syftet med att skapa delaktighet?

-

Finns det några utmaningar med att skapa delaktighet för medarbetarna?

-

Ställs det krav på delaktighet? Vilka krav och för vilka individer?

-

Vems uppgift (styrelse/verksamhetsledare?) är det att säkerställa delaktigheten hos
anställda och deltagare? Hur ser tillvägagångssättet ut?

-

Vilka tillvägagångssätt har organisationen när ett strategiskt beslut ska fattas?

-

Vilka tillvägagångssätt har organisationen när vardagliga beslut ska fattas?

-

Vilka fattar besluten?

-

Hur fattar ni beslut i grupp?

-

Har ni några beslutsregler som exempelvis majoritetsbeslut när beslut ska fattas? Skiljer
detta sig mellan styrelsebeslut, medlemsstämmabeslut och beslut på lokal nivå?

-

Hur följer ni upp beslut som har fattats? (Leder beslut alltid till handling?)

-

Hur gör ni när alla inte håller med om beslutet som ska fattas?

-

Vem ansvarar för beslut som fattats?

-

Har du någon gång haft en idé som inte har gått igenom? Varför gick den inte igenom och
hur hanterades situationen?

-

Upplever du att andra intressenter såsom kunder, kommunen, Arbetsförmedlingen
påverkar beslut för organisationen? På vilket sätt i så fall?

-

Hur upplever du delaktigheten i beslutsfattandet i dagsläget? Finns det någon
förbättringsmöjlighet? (Har det skett förändringar på senare tid?)

-

Upplever du att det skiljer sig när det kommer till delaktighet i beslut mellan de olika
verksamheterna? Hur/varför?

-

Vad innebär en demokratisk struktur inom er organisation?

-

Vilka fördelar eller nackdelar finns det med en demokratisk struktur enligt dig?

-

Vid ett beslutsfattande, behöver ni ofta kompromissa mellan finansiella och sociala mål?

-

Vad väger tyngst vid ett beslut - vad externa intressenter vill, att ha finansiell stabilitet
eller att skapa socialt värde?

-

Hur ser det ut när nya verksamheter bildas inom Kooperativet och vilka krav ställs på att
få starta dessa?

-

Vad krävs för att man ska få vara medlem eller delägare? Vad innebär det att vara det?

Avslutande del
-

Vi frågar om den andra intervjuaren har några ytterligare frågor

-

Vi frågar om intervjupersonen har några ytterligare frågor och om det går bra att vi
kontaktar hen i efterhand i fall vi behöver ställa några frågor för att komplettera
intervjun.

-

Frågar om de vill ta del av den empiriska sammanställningen för att säkerställa att vi
tolkat det som sagts på korrekt sätt.

-

Tack för att ni ställde upp på intervjun

Avslutar intervjun med att stänga av ljudupptagningen.

Intervjuguide anställda
Datum:
Intervjuperson:
Intervjuare:
Inledning
1. Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings Universitet som håller på att skriva vår
magisteruppsats för att ta vår examen. Syftet med vår studie är att skapa en ökad
förståelse för hur arbetsintegrerande sociala företag skapar delaktighet bland sina
medarbetare och vad det innebär för organisationens beslutsprocesser. Eftersom
Kooperativet är ett arbetsintegrerande socialt företag så har vi valt att studera hur detta
ser ut i denna verksamhet. Vidare ämnar denna intervju och studie att undersöka hur
detta upplevs i praktiken samt belysa olika perspektiv på delaktighet och beslutsprocesser
i organisationen. Vi har valt att intervjua just dig för att få en förståelse för hur du som
anställd ser på det studerade ämnet.
2. Intervjun ska användas för att hjälpa oss att nå studiens syfte (som vi tidigare nämnt). Vi
önskar att spela in intervjun för att undvika att innehåll förloras och vi kommer att radera
ljudupptagningen efter det att den har transkriberats. Om intervjupersonen önskar vara
anonym så går det bra.
3. Vi går igenom hur vi har tänkt att intervjun ska vara organiserad och berättar vem som
håller i intervjun och vem som för eventuella anteckningar.
Vi informerar om att intervjupersonen får avbryta sin medverkan i intervjun när som
helst och att det personen får avstå helt från att svara på frågor. Vidare informerar vi om
att det kommer finnas tid för intervjupersonen att själv få ställa frågor efter intervjun. Vi
avslutar med att fråga om intervjupersonen har några frågor kring upplägget. Informerar
om att vi tänker börja intervjun och med godkännande sätter vi igång ljudinspelningen.
Huvuddel
Orienterande frågor (ex roll, demografi)
-

Kan du berätta lite om din bakgrund inom Kooperativet?

-

Hur kom du i kontakt med Kooperativet?

-

Hur länge har du jobbat i Kooperativet?

Frågor med fokus på ämnet
-

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag för dig?

-

Arbetar ni med empowerment/egenmakt? På vilket sätt? Vad innebär
egenmakt/empowerment för dig?

-

Känner du att du får bestämma över din egna arbetssituation, på vilket sätt?

-

Känner du att du blir lyssnad till av dina medarbetare på möten eller i andra
arbetssituationer? Beskriv gärna.

-

Brukar någon fråga dig om din åsikt när det kommer till din egen arbetssituation?

-

Brukar någon fråga dig om vad du tycker när det kommer till frågor som rör
verksamheten?

-

Brukar någon fråga vad du tycker när ni ska bestämma något?

-

Om du skulle missa ett morgonmöte, känner du att du har gått miste om något då? Blir
du informerad om vad som har bestämts för dagen på något annat sätt i så fall?

-

Har ni som medlemmar någon medlemsstämma och har du varit med på en sådan

-

Om ja - hur gick det till och vad beslutas på stämman?

-

Hur fattas beslut i er verksamhet? Vilka/vem fattar besluten? Hur fattar ni beslut i
grupp? (Majoritet/konsensus?)

-

Hur följer ni upp beslut som har fattats? (Leder beslut alltid till handling?)

-

Hur gör ni när alla inte håller med om beslutet som ska fattas?

-

Vem ansvarar för konsekvenserna av beslut som fattats?

-

Är det någonting som rör hur ni fattar beslut som du skulle vilja ändra på och i så fall
vad?

-

Upplever du att andra intressenter såsom kunder, kommunen, Arbetsförmedlingen
påverkar beslut för organisationen? På vilket sätt i så fall?

-

Kan du ge ett exempel på när du fick vara med och bestämma? Hur gick det till?

-

Har du någon gång haft en idé som inte har gått igenom? Varför gick den inte igenom och
hur hanterades situationen i så fall?

-

Upplever du att det ställs krav på dig att delta i beslut som rör din egna arbetssituation?
Hur i så fall?

-

Upplever du att det ställs krav på dig att delta i beslut som rör verksamheten? Hur i så
fall?

Avslutande del
-

Vi frågar om den andra intervjuaren har några ytterligare frågor

-

Vi frågar om intervjupersonen har några ytterligare frågor och om det går bra att vi
kontaktar hen i efterhand i fall vi behöver ställa några frågor för att komplettera
intervjun.

-

Frågar om de vill ta del av den empiriska sammanställningen för att säkerställa att vi
tolkat det som sagts på korrekt sätt.

-

Tack för att ni ställde upp på intervjun.

Avslutar intervjun med att stänga av ljudupptagningen.

Intervjuguide deltagare
Datum:
Intervjuperson:
Intervjuare:
Inledning
1. Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings Universitet som håller på att skriva vår
magisteruppsats för att ta vår examen. Syftet med vår studie är att skapa en ökad förståelse för
hur arbetsintegrerande sociala företag skapar delaktighet bland sina medarbetare och vad det
innebär för organisationens beslutsprocesser. Eftersom Kooperativet är ett arbetsintegrerande
socialt företag så har vi valt att studera hur detta ser ut i denna verksamhet. Vidare ämnar denna
intervju och studie att undersöka hur detta upplevs i praktiken samt belysa olika perspektiv på
delaktighet och beslutsprocesser i organisationen. Vi har valt att intervjua just dig för att få en
förståelse för hur du som deltagare ser på det studerade ämnet.
2. Intervjun ska användas för att hjälpa oss att nå studiens syfte (som vi tidigare nämnt). Vi
önskar att spela in intervjun för att undvika att innehåll förloras och vi kommer att radera
ljudupptagningen efter det att den har transkriberats. Om intervjupersonen önskar vara anonym
så går det bra.
3. Vi går igenom hur vi har tänkt att intervjun ska vara organiserad och berättar vem som håller i
intervjun och vem som för eventuella anteckningar.
Vi informerar om att intervjupersonen får avbryta sin medverkan i intervjun när som helst och
att det personen får avstå helt från att svara på frågor. Vidare informerar vi om att det kommer
finnas tid för intervjupersonen att själv få ställa frågor efter intervjun. Vi avslutar med att fråga
om intervjupersonen har några frågor kring upplägget. Informerar om att vi tänker börja
intervjun och med godkännande sätter vi igång ljudinspelningen.
Huvuddel
Orienterande frågor (ex roll, demografi)
-

Kan du berätta lite om din bakgrund inom Kooperativet?

-

Hur kom du i kontakt med Kooperativet?

-

Hur länge har du jobbat i Kooperativet?

Frågor med fokus på ämnet

-

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag för dig?

-

Känner du att du får bestämma över din egna arbetssituation, på vilket sätt?

-

Vilka möten får du vara med på? Deltar du på ett aktivt sätt i så fall?

-

Brukar någon fråga dig om vad du tycker när det kommer till din egen arbetssituation?

-

Brukar någon fråga dig om vad du tycker när det kommer till frågor som rör
verksamheten?

-

Brukar någon fråga vad du tycker när ni ska bestämma något?

-

Om du skulle missa ett morgonmöte, känner du att du har gått miste om något då? Blir
du informerad om vad som har bestämts för dagen på något annat sätt i så fall?

-

Hur fattas beslut i er verksamhet? Vilka/vem fattar besluten? Hur fattar ni beslut i
grupp? (Majoritet/konsensus?)

-

Hur följer ni upp beslut som har fattats? (Leder beslut alltid till handling?)

-

Hur gör ni när alla inte håller med om beslutet som ska fattas?

-

Vem ansvarar för konsekvenserna av beslut som fattats?

-

Är det någonting som rör hur ni fattar beslut som du skulle vilja ändra på och i så fall
vad?

-

Kan du ge ett exempel på när du fick vara med och bestämma? Hur gick det till?

-

Har du någon gång haft en idé som inte har gått igenom? Varför gick den inte igenom och
hur hanterades situationen i så fall?

-

Upplever du att det ställs krav på dig att delta i beslut som rör din egna arbetssituation?
Hur i så fall?

-

Upplever du att det ställs krav på dig att delta i beslut som rör verksamheten? Hur i så
fall?

-

Upplever du att andra intressenter såsom kunder, kommunen eller Arbetsförmedlingen
påverkar beslut för organisationen? På vilket sätt i så fall?

Avslutande del
-

Vi frågar om den andra intervjuaren har några ytterligare frågor

-

Vi frågar om intervjupersonen har några ytterligare frågor och om det går bra att vi
kontaktar hen i efterhand i fall vi behöver ställa några frågor för att komplettera
intervjun.

-

Frågar om de vill ta del av den empiriska sammanställningen för att säkerställa att vi
tolkat det som sagts på korrekt sätt.

-

Tack för att ni ställde upp på intervjun

Avslutar intervjun med att stänga av ljudupptagningen.

