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för en del av sina anställda. Kravet från staten är att minst 5 % av de an-

ställda med arbetshandikapp skall klara av detta.  

Tidigare forskning och litteratur angående övergångsarbete på Samhall tar 

framförallt tar upp vikten av ett gott ledarskap från närmaste chef och vik-

ten av engagemang och motivation hos den enskilde individen samt risken 
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Förord 

Jag har själv under två år (2002 - 2004) arbetat som personalutvecklare på Samhall AB i 

nordöstra Skåne. Min förförståelse har gett mig mycket i detta arbete då jag är (var) väl 

insatt i verksamheten och hur den fungerar (fungerade). Då jag arbetade på Samhall så 

hade jag en rad olika arbetsuppgifter och verkade som konsultativt stöd ut i organisat-

ionen till personalledare och chefer. Mina arbetsuppgifter rörde i första hand personal-

utveckling och innehöll frågor som kompetensutveckling, rehabilitering, sjukfrånvaro, 

rekrytering av arbetshandikappad personal och arbetsrätt. Jag medverkade även i projekt 

för omstrukturering och arbetade även till viss del med ”utrekrytering” av personal med 

arbetshandikapp. Jag har då stött på både problem och möjligheter i dessa frågor. Jag 

skulle tycka det vore mycket intressant att få fördjupa mig inom detta och då speciellt 

frågor som rör övergångsarbetet. 

Min upplevelse när jag arbetade som personalutvecklare på Samhall var att utåt gente-

mot staten och övriga intressenter så säger man att det viktigaste målet är övergångar 

men i realiteten internt så bedöms oftast personalledarnas och enhetens insatser efter 

vilket ekonomiskt resultat de fått. Detta ekonomiska resultat påverkar i sin tur lön och 

karriärmöjligheter för dessa direkt anställda (förkortas DA, kan vara personalledare, 

personalutvecklare, affärschefer, distriktschefer mm.). Incitamenten och belöningssy-

stemet ger signaler om att affärer är viktigare än personalutveckling. Därför så ”släpps” 

oftast inte de allra duktigaste till övergång då det ”kostar mer än det smakar”.  

Fokus för mig i denna uppsats är i första hand på övergångs/avgångsarbetet och då vill 

jag genom intervjuer med några stycken som gjort ”resan” genom personalutvecklings-

processen (från rekryteringsprocessen genom utvecklingsprocessen till över-

gångs/avgångsprocessen), få fram vad som dessa personer tror har varit anledningen till 

att de har varit bland de ca 5 % som varje år lämnar Samhall för en anställning på den 

reguljära arbetsmarknaden. All direkt anställd personal genomgår utbildning i PU-

processen och under min anställning som personalutvecklare på Samhall AB så ansva-

rade jag för dessa utbildningar för personalledare/chefer vid ett par tillfällen. 

Jag kan här också nämna att alla direktanställda tjänstemän från företagsledning och 

neråt genomgick (2006) en 72 h (vissa direktanställda som inte har direktkontakt med 

funktionshindrade medarbetare går en förkortad variant) lång utbildning som kallas 

Funktionshinder - handikapp eller möjlighet. Detta gör man för att kvalitetssäkra arbetet 

med medarbetarna med funktionshinder. 

Huvuddelen av uppsatsen skrevs på Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och 

Samhälle våren 2006 och lades fram för examination hösten 2006. Rekommendation 

från examinatorn var då att förändra och komplettera delar av uppsatsen för att få den 
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godkänd. ”Livet” kom emellan och uppsatsen låg i träda i 11 år. Arbetet med att slutföra 

uppsatsen påbörjades igen på Lunds Universitet i april 2017 och avslutades under juni 

2018. Innehållet i uppsatsen bygger på Samhalls organisation och de förhållande som 

gällde vid tiden runt 2006. Intervjuerna är också gjorda under år 2006.  

Överlag har arbetet med denna kandidatuppsats varit mycket givande, det har dock 

krävts en hel del envishet för att kunna slutföra denna. Det har samtidigt gett mig en 

djupare insikt om hur Samhall och deras arbete med övergångar fungerar, med ett antal 

mycket intressanta intervjuer.  

Jag vill här också ta tillfället i akt och tacka alla de som gett mig möjlighet att göra 

denna uppsats. Framförallt vill jag tacka de personer som jag fått möjlighet att intervjua 

samt Gunn Colliander Magnusson, personalutvecklare på Samhall AB. Från Högskolan 

i Halmstad vill jag tacka min handledare Bengt Tjellander och kursansvarig Mattias 

Nilsson. Från Lunds Universitet så vill jag speciellt tacka min handledare Glen Helm-

stad som gett mig ovärderlig hjälp och kursansvarig Tina Kindeberg som möjliggjort för 

mig att slutföra min uppsats. 

 

Max Wahlqvist 

Tormestorp 2018-06-29
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1. Inledning 

Pedagogik kan definieras på olika sätt (Lindberg & Berge, 1988; Myhre, 1982; Leino & Le-

ino, 1992; Nilsson, 2003, 2005; Svensson, 2009; Nilsson Sjöberg, 2018). En definition är att 

det är vetenskapen om ”de processer genom vilka människan formas och förändras i olika 

sociala, kulturella och historiska sammanhang” (Nitzler [1997, s. 369-370] citerad i Nilsson, 

2005, s. 2). Historiskt sett har pedagogisk forskning främst intresserat sig för uppfostran och 

undervisning inom skolverksamhet (Lindberg & Berge, 1988; Svensson, 2009). Efter hand 

har kunskapsfältet utvidgats till att även innefatta motsvarande processer i arbetslivet, bl.a. i 

termer av personalutveckling och där tillhörande processer (Nilsson, 2003; Svensson, 2009). 

Det man intresserar sig för i pedagogisk forskning är pedagogiska processer men man intres-

serar sig också för förutsättningar, villkor och utfallet av den pedagogiska verksamheten 

(Nilsson Sjöberg, 2018). I min undersökning intresserar jag mig framförallt för förutsättningar 

och villkor för denna verksamhet inom Samhall. Samhall är i mina ögon till stora delar en 

utbildningsverksamhet. Det finns ett klart inslag av pedagogik i verksamheten. Man utbildar 

och tränar medarbetare med arbetshandikapp till att bli redo för en övergång till den reguljära 

arbetsmarknaden.  

Samhall AB är ett statligt bolag som har personalutveckling som huvuduppgift. Av deras an-

ställda är över 90 % anställda med någon form av funktionshinder/arbetshandikapp. Över-

gångsarbete är det arbete som görs för att hjälpa personer med någon form av funktionshin-

der/arbetshandikapp som är anställda på Samhall, att hitta en anställning hos en arbetsgivare 

på den öppna/reguljära arbetsmarknaden.  

Ett av målen för Samhall är att hitta arbete utanför Samhall för en del av sina anställda. Kra-

vet från staten är att minst 5 % av de anställda med funktionshinder/arbetshandikapp skall 

klara av detta. Jag har undersökt denna fråga och intervjuat sju personer som har varit an-

ställda på Samhall och som gjort övergång till den reguljära arbetsmarknaden (inom Samhall 

internt kallar man detta för att bli ”utrekryterade”). Jag tycker det vore mycket värdefullt om 

man kan hitta faktorer som ökar möjligheterna för att hitta jobblösningar för målgruppen ut-

anför Samhall. Detta skulle kunna vara lärorikt både för Samhalls utrekrytering och för andra 

som hjälper folk att hitta nya vägar på arbetsmarknaden.  

Jag vill då utifrån perspektivet från de personer som själva gjort denna resa (d.v.s. varit an-

ställda på Samhall och sedan gått över till den reguljära arbetsmarknaden) belysa frågor som 

vilka faktorer upplever de jag intervjuat själva som viktigast för att en person anställd med ett 

arbetshandikapp på Samhall skall lyckas göra en övergång d.v.s. få ett arbete på den regul-

jära/öppna arbetsmarknaden och vad skulle krävas av Samhall om man tog hänsyn till de in-

tervjuades upplevelser? 
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1.1 Vem kan få arbete på Samhall och vad innebär det att arbeta 

inom Samhall? 
Samhall är ett aktiebolag helägt av staten och det har vid ett antal tillfällen förkommit i 

massmedia i både positiva och negativa termer. Företaget hade (2006-04-07) 23 300 anställda 

varav 21 700 har ett eller flera funktionshinder och 1600 är tjänstemän. Dessa tjänstemän ar-

betar inom olika ledningsfunktioner. Av de som är anställda med funktionshinder så är för-

delningen (utifrån arbetshandikapp) enligt följande: rörelsehinder 33 %, övriga somatisk rela-

terade arbetshandikapp 16 %, psykiskt arbetshandikapp 14 %, intellektuellt arbetshandikapp 

14 %, socialmedicinskt arbetshandikapp 8 % och övriga 15 %. Av dessa så är 54 % män och 

46 % kvinnor och man har 20 % anställda som kommer från ett utomnordiskt land. Många 

anställda har flera olika arbetshandikapp och då redovisas huvudhandikappet enligt Arbets-

förmedlingens bedömning vid anställningstillfället.  

Samhalls uppgift är att bereda arbetstillfällen för personer med nedsatt arbetsförmåga. Förut-

sättningen för detta är att dessa personers behov av tillrättalagd arbetssituation inte kan tillgo-

doses på annat sätt. Vägen till en anställning går via Arbetsförmedlingen (Af) då det endast är 

Af som kan aktualisera sökande med funktionshinder till Samhall. Samhalls uppdrag är att 

skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionshinder. 

En anställning hos Samhall är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd vilken syftar till att höja 

kompetensen hos de arbetssökande och öka deras chanser att få jobb på den reguljära/öppna 

arbetsmarknaden. Personer som på grund av funktionshinder/arbetshandikapp har svårigheter 

att få en anställning på arbetsmarknaden kan (år 2006) få lönebidrag, offentligt skyddat ar-

bete, utvecklingsanställning, trygghetsanställning eller anställning på Samhall.  

Lönebidrag innebär att arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga, som 

anvisas av Arbetsförmedlingen, kan kompenseras ekonomiskt genom ett lönebidrag och i 

vissa fall kan även lönebidrag lämnas för en redan anställd med nedsatt arbetsförmåga.  

Offentligt skyddat arbete (OSA) kan ges till offentliga arbetsgivare och syftar till att ge vissa 

grupper av arbetslösa med ett funktionshinder, som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet 

till anställning med rehabiliterande inslag. Dessa grupper är personer med socialmedicinska 

hinder, personer med långvarig eller svår psykisk sjukdom samt personer som är berättigade 

till insatser enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade, På sikt ska anställningen 

leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Utvecklingsanställning är en arbetsmarknadspolitisk insats som avser anpassat arbete för en 

arbetssökande som har funktionshinder, som medför nedsatt arbetsförmåga och som behöver 

få utveckla sin kompetens och öka sin arbetsförmåga genom arbete. Ekonomiskt stöd till en 

sådan anställning lämnas under längst ett år. Den som anställs med detta stöd är undantagen 

från lagen om anställningsskydd, Las. 

Den som är arbetslös och har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som 

bedöms ha stort behov av en anpassad arbetssituation kan erbjudas en trygghetsanställning. 

En trygghetsanställning kan förekomma på hela arbetsmarknaden och är ett alternativ till 



3 

skyddat arbete hos Samhall. Syftet är att ge övriga arbetsgivare möjlighet att erbjuda anpassat 

arbete för personer som annars är hänvisade till anställning hos Samhall. Man har då möjlig-

het att ta vara på den kompetens och de erfarenheter som dessa personer har och samtidigt få 

ekonomisk kompensation för de anställdas nedsatta arbetsförmåga samt ersättning för övriga 

kostnader för anpassning av arbetet. 

Arbetslösheten är hög bland personer med funktionshinder i jämförelse med personer utan 

funktionshinder. Därför spelar Samhall en viktig roll på dagens och morgondagens arbets-

marknad. Samhalls uppgift är att erbjuda varierande arbetsuppgifter för människor med funkt-

ionshinder och få dem att utvecklas och växa, utifrån sina individuella förutsättningar. Sam-

hall bedriver affärsmässig verksamhet inom service- och tjänster samt inom industrisektorn 

och de senaste åren har Samhall genomfört ett stort och omfattande förändringsarbete för att 

utveckla den arbetsmarknadspolitiska rollen och hantera de snabba strukturella förändringarna 

i näringslivet. 

Samhall har en viktig roll i den svenska arbetsmarknadspolitiken (proposition 1991/92:91) 

och är det ledande företaget i Sverige för personalutveckling genom arbete för personer med 

funktionshinder och ska spegla arbetsmarknaden och näringslivet i sin helhet. Som arbets-

marknadspolitisk aktör är Samhall beroende av politiska ställningstaganden, statens finanser 

och arbetsmarknadens utveckling. Genom att lyfta fram funktionshindrade som en verklig 

resurs i arbetslivet vill Samhall bidra till att utveckla arbetsmarknaden i en positiv riktning. 

En anställning inom Samhall för en person med ett arbetshandikapp innebär följande: 

• Man är anställd och har avtalsenlig lön. En anställning på Samhall är inte ett terapiar-

bete eller enbart en sysselsättningsåtgärd. 

• Man arbetar med produktion av varor och tjänster. 

• Man har arbetsuppgifter som är anpassade till individens förutsättningar och begräns-

ningar. 

• Man arbetar nästan alltid i ett arbetslag. 

• Man omfattas inte av LAS (Lagen om anställningsskydd 1982:80).  

• Målsättningen med en anställning på Samhall är att man på sikt skall lämna Samhall 

för ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Få arbete på Samhall kan personer med funktionshinder vars arbetsförmåga är så nedsatt att 

man har svårigheter att få annat arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

1.2 Litteraturgenomgång 
Jag har gjort sökningar av forskning och litteratur kring Samhalls övergångsarbete (mina 

sökord har varit Samhall, övergångar, övergångsarbete, upplevda framgångsfaktorer, inlås-

ningseffekt, litteratur Samhall, artiklar Samhall, uppsatser Samhall). Det finns inte så mycket 

forskning och litteratur kring det specifika område jag tar upp i min uppsats, däremot finns det 
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en del skrivit om Samhall utifrån andra perspektiv (och där övergångsarbetet kan vara en del). 

Jag har valt att göra en genomgång av den litteratur och vetenskapliga underökningar som jag 

anser vara relevanta utifrån det syfte och frågeställningar som jag har i min uppsats, med fo-

kus på de som rör Samhall och är kopplat till övergångsarbetet. 

Översikt av litteratururvalet 

Här följer en kort översikt över det ”arbeten” jag tar upp i min litteraturgenomgång. Jag har 

delat upp dem i två kategorier. Den första kategorin innehåller ”arbeten” som har mer berör 

allmänna frågor på Samhall och i den andra kategorin är det lite mer fokus på övergångar och 

arbetet kring detta.  

Allmänt om Samhall  

Känsla av sammanhang på Samhall - Anställda med nedsatt arbetsförmåga (Trostek, 

2014). 

Motivation på Samhall: En utvärdering av Samhalls utvecklingsplan (Blylod, 2011). 

Samhall En arbetsmarknadspolitisk åtgärd - Bilagedel till slutbetänkande av LOSAM 

utredningen SOU 1997:64. 

Mitt och ditt Sverige Att vara invandrare i Samhall (Bourelius & Kristiansson, 2012). 

Övergångar 

Övergångarnas dilemma - En uppsats om kvinnors underrepresentation i andelen över-

gångar ifrån Samhall AB till den reguljära arbetsmarknaden (Jonsson, 2008). 

Att stärka individer och tillvarata resurser - en studie vid Samhall ur ett arbetsledarper-

spektiv (Kågström & Berne, 2014). 

Projekt Korttid en utvärdering av ett projekt syftande till att snabbare få ut människor 

med arbetshandikapp på den öppna arbetsmarknaden (Dahlgren & Fogelberg, 1999). 

Samhall att bli normal i en onormal organisation (Holmqvist, 2005). 

1.2.1 Allmänt om Samhall  

Här kommer först en genomgång av den litteratur som är av mer allmänt slag. I nästa steg tar 

upp den litteratur som är mer kopplad till övergångar. 
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Känsla av sammanhang på Samhall - Anställda med nedsatt arbetsförmåga (Trostek, 2014) 

Syftet med denna studie var att undersöka hur anställda på Samhall med nedsatt arbetsför-

måga upplevde känsla av sammanhang (KASAM).  

En kvantitativ metod användes med ett standardiserat frågeformulär med 29 frågor för att 

mäta KASAM hos anställda med nedsatt arbetsförmåga på Samhall.  

Frågeställningen var: Hur upplever anställda med nedsatt arbetsförmåga KASAM på Sam-

hall? 

Resultatet från enkätundersökningen visade att anställda på Samhall kände, generellt låg 

känsla av sammanhang. Vilket kan betyda en svårare anpassning till sin nuvarande livssituat-

ion. Aron Antonovskys forskning om KASAM innebär i korthet att ju högre grad av KASAM 

som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer 

som det kan innebära att ha en funktionsnedsättning. Ett av anställningskriterierna för att få en 

anställning på Samhall är just att individen har en funktionsnedsättning. Samtliga undersökta 

variabler; kön, ålder och civil status hade medelvärde nära eller under graden av genomsnitt-

lig KASAM. 

Motivation på Samhall: En utvärdering av Samhalls utvecklingsplan (Blylod, 2011) 

Detta arbete hade som syfte att undersöka om Samhalls personliga utvecklingsplaner är effek-

tiva nog för att motivera de anställda med funktionshinder och att om så behövs ge förslag på 

förbättringsåtgärder för dessa.  

Samhall använder sig av en utvecklingsplan för att på bästa sätt motivera och stärka individen 

för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Samhall har då uttryckt svårigheter med att 

motivera de anställda att lämna organisationen och har därför bett om en utvärdering av för-

fattaren. 

Frågeställningen var: Har Samhalls utvecklingsplan tillräckligt med motiverande faktorer för 

att få de anställda motiverade till övergång? 

Kvalitativ metod i form av intervjuer användes vid denna undersökning för att få en djupare 

förståelse för individernas upplevelser av Samhalls utvecklingsaktiviteter. Två personalledare 

och åtta medarbetare (varav tre stycken hade varit ute på övergång tidigare, men nu kommit 

tillbaka) intervjuades, samtliga var kvar på Samhall vid intervjutillfället. 

Resultaten visade att utvecklingsplanen behöver förbättras och de anställdas erfarenhet av en 

del arbeten och utbildningar kändes meningslösa och borde förbättras. En stor del av de an-

ställda menade även att utvecklingssamtalen/planeringssamtalen kändes onödiga. Samhällets 

attityd mot organisationen samt personalledarnas roll var också negativa faktorer. Förslagen 

som gavs till Samhall var att de anställda bör, gentemot Samhall både inom och utom organi-

sationen, arbeta fram tydligare mål med sin utveckling, personalledarna bör stärka sin ledar-

roll samt att Samhall bör granska sin organisationskultur för att försöka ändra rådande attityd 

gentemot Samhall både inom och utom organisationen. 
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”Av intervjuerna framkom att nästan ingen av medarbetarna hade några personliga 

mål med sitt arbete hos Samhall. Detta kan tolkas som att Samhalls syfte, att komma på 

övergång till den reguljära arbetsmarknaden, inte har accepterats.” (Blylod, 2011, sid 

24). 

Samhall En arbetsmarknadspolitisk åtgärd - Bilagedel till slutbetänkande av LOSAM ut-

redningen SOU 1997:64 

I denna utredning tas bl.a. problemen med övergångar från Samhall upp. Detta görs i första 

hand utifrån intervjuer med arbetsledare på Samhall. 

Två delförklaringar till problemet med övergångar tas av arbetsledarna upp i undersökningen. 

Den ena delförklaringen finns externt och består i det kärva klimatet på arbetsmarknaden. Den 

andra delförklaringen finns internt och består i att de arbetshandikappade överlag har låg mo-

tivation alternativt stort motstånd mot att söka sig ut på den öppna arbetsmarknaden.  

Här nedan ges en kort sammanfattning av problemen i form av ett citat från utredningen som 

visar på bl.a. upplevt dåligt självförtroende och en form av inlåsningseffekt. 

”Arbetsledarna uppger att även de som troligen skulle klara av en anställning utanför 

Samhall, saknar motivation eller/och självförtroende för att söka sig ut. Det finns också 

interna hinder, dvs en sorts ’inlåsningseffekt’. Till de interna hindren hör den höga triv-

seln bland arbetshandikappade med arbete, arbetsklimat och arbetssituation på Sam-

hall, den social tryggheten, den omfattande anställningstryggheten och de låga ekono-

miska incitamenten till att söka sig ut. De intervjuade arbetshandikappade uppger att de 

känner en starkt social trygghet i de relationer de utvecklat till arbetskamrater och led-

ningspersonal på Samhall. De arbetshandikappade ger intryck av att ha svårt att tänka 

sig att finna motsvarande trygghet någon annan stans. Man värderar också den anställ-

ningstrygghet de upplever att de har. Man ser små incitament för att byta ut denna. Det 

enda motiv de arbetshandikappade uppger att de kan se för att söka sig ut är en högre 

lön. Förhoppningen om att tjäna mera pengar på ett jobb utanför Samhall är däremot 

små eller inga.” (SOU 1997:64, sid 27). 

Detta citat visar också på de svårigheter som finns kring den trygghet som skapas hos den 

nuvarande arbetsgivaren Samhall samt de dåliga ekonomiska incitament som det finns för att 

göra en övergång. 

Hela utredningens resultat när det gäller övergångar från Samhall kan sammanfattas med 

nedanstående citat. 

”Att få övergångar till stånd uppges vara ett problem som man har svårt att se lösning-

en på.” (SOU 1997:64, sid 25). 
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Mitt och ditt Sverige Att vara invandrare i Samhall (Bourelius & Kristiansson, 2012) 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur denna dubbla stigmatisering (som det innebär 

att vara både invandrare och anställd på Samhall) påverkar invandrare och hur Samhalls re-

producerande organisationsstruktur ger konsekvenser till invandrares identitetsskapande som i 

sin tur påverkar integrationsprocesser och utanförskap för första generationens invandrare. 

Frågeställningarna var: 

- Hur fungerar Samhall som organisation?  

- Hur försöker Samhall själva påverka den stereotypa bilden av organisationen som finns ute i 

samhället? 

- Hur påverkar Samhall anställda invandrares integrationsprocess till det svenska samhället? 

Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. 

Här nedan tar jag fram de delar av resultatet som var intressant utifrån min uppsats och gör 

det i form av två längre citat som jag tycker säger en hel del om svårigheten med Samhalls 

övergångsarbete. Det första citatet handlar om hur man socialiseras in i en roll som arbets-

handikappad på Samhall och lyder som följer: 

”Gemenskapen och tryggheten som gruppidentiteten skapar kan också medföra konse-

kvenser för arbetarna. Genom att de skapat sig en identitet som Samhallsarbetare kan 

det bli svårt att försöka bryta sig loss och arbeta på en annan arbetsplats. Då de har 

lärt sig och anammat de speciella normer som Samhall har kan det vara en stor utma-

ning att försöka arbeta på en vanlig arbetsplats där tempot sannolikt är mycket högre 

och arbetsgivaren kräver mer. Detta kan medföra att personer väljer att stanna kvar på 

sin anställning på Samhall även om de hade klarat och har möjlighet att få ett annat 

jobb, de blir helt enkelt bekväma med det arbetssätt som Samhall har och har, genom 

att skaffa sig en identitet i förhållande till Samhall, skaffat sig en trygghet bland arbets-

kollegor och vänner. Den Samhalls-identiteten och trygghet som bidrar till att personer 

väljer att inte lämna Samhall gör att hela Samhalls kärnuppdrag fallerar. Då Samhalls 

uppdrag är att hjälpa personer få andra anställningar men istället reproduceras en kul-

tur där man lär sig att vara en arbetshandikappad vilket försvårar en övergång till ett 

annat arbete. Det är även detta samband som Holmqvist har påvisat i sin studie om 

Samhall, att man blir socialiserad in i rollen som arbetshandikappad vilket är en roll 

som är mycket svår att ta sig ur och därmed får man mycket stora svårigheter ute på 

arbetsmarknaden.” (Bourelius & Kristiansson, 2012, sid 30). 

Detta försvårar enligt författaren framtida eventuella övergångar till den reguljära arbets-

marknaden. Det andra citatet har också med övergångsarbetet att göra och lyder som följer: 

”Identifikationen med arbetet och arbetsplatsen tar sig även i uttryck med gemenskap 

och trygghet arbetare emellan. Gemenskapen som fanns på arbetsplatsen som var målet 

för studien var mycket stark vilket bidrar till en känsla av tillhörighet och trygghet. 
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Denna trygghet gör att arbetare känner sig säkra inom organisationen och många väl-

jer därför att stanna kvar istället för att försöka hitta ett jobb ute på den öppna arbets-

marknaden. Det medför dock att Samhalls kärnuppdrag, att få ut folk i arbete, istället 

kan komma att motarbetas av de anställda då de vill ha kvar sin trygghet och identitet 

som de har skapat sig i företaget.” (Bourelius & Kristiansson, 2012, sid 35). 

Detta citat visar på hur den identifikation, trygghet och gemenskap som byggs upp försvårar 

övergångar för Samhall anställda 

1.2.2 Övergångar 

Övergångarnas dilemma - En uppsats om kvinnors underrepresentation i andelen över-

gångar ifrån Samhall AB till den reguljära arbetsmarknaden (Jonsson, 2008) 

Syftet med den refererade uppsatsen var att undersöka orsakerna bakom kvinnors lägre över-

gångsandel från Samhall AB till den reguljära arbetsmarknaden. 

Följande frågeställningar ställdes: 

- Hur fungerar Samhall som organisation? 

- Hur försöker Samhall själva påverka den stereotypa bilden av organisationen som finns ute i 

samhället?  

- Hur påverkar Samhall anställda invandrares integrationsprocess till det svenska samhället? 

Den kvinnliga underrepresentationen i andelen övergångar är utifrån de bedömningar som 

författaren av uppsatsens gör till stor del orsakad av strukturella faktorer. Författaren menar 

att Samhalls starka manliga industritradition och i synnerhet den könsuppdelning som råder 

på den svenska arbetsmarknaden, troligtvis hämmar kvinnliga övergångar. Författaren har 

även uppmärksammat de svårigheter Samhall tycks ha med övergångar till den kvinnodomi-

nerade offentliga sektorn, vilket också skulle kunna utgöra en betydelsefull faktor till kvin-

nors lägre övergångsandel. Även lönesättningar och anställningsformer kan enligt författaren 

påverka kvinnors incitament att söka sig till den reguljära arbetsmarknaden 

Att stärka individer och tillvarata resurser - en studie vid Samhall ur ett arbetsledarper-

spektiv (Kågström & Berne, 2014) 

I denna vetenskapliga rapport så har man haft som syfte att redogöra för hur Samhall stärker 

individer med funktionsnedsättning och tillvaratar deras resurser för att möjliggöra för ett 

förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.  

Metoden som använts i undersökningen är kvalitativ och tolkande och semistrukturerade in-

tervjuer har genomförts med fem Samhallanställda (ej funktionsnedsatta) som är arbetsledare 

eller områdeschefer.  

Resultatet från denna undersökning visade att Samhall stärker individerna genom att anpassa 

arbetssättet utefter varje individ. De tillvaratar individernas resurser genom att matcha indivi-

dens förmågor och önskemål mot tillgängliga arbeten vid Samhall. Individerna ges därmed 
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möjlighet att påverka sin egen utveckling. Författarna menar att deras resultat pekar på att 

Samhalls insatser är individanpassade och att arbetssättet kan liknas vid begreppet empower-

ment (av författarna definierat som egenmakt) men att begreppet inte uttalat ligger till grund 

för arbetssättet.   

I denna undersökning tar också författarna upp att arbetsledarna/områdescheferna under inter-

vjuer påpekar och lyfter upp vikten av att de som arbetsledare/områdeschefer stöttar den ar-

betshandikappade på hens väg ut på den öppna/reguljära arbetsmarknaden samt vikten av att 

stärka upp individernas självförtroende och självkänsla så att de har trygghet, kraft och makt 

att både vilja och kunna påverka sin egen situation. 

En i mitt tycke svaghet med denna undersökning är att de (som de själva också påpekar) utgår 

enbart från arbetsledarnas och områdeschefernas perspektiv. Man skulle utöver deras upple-

velser dessutom velat fånga medarbetarnas upplevelser.  

”I det fall intervjuer kunnat genomföras med medarbetarna vid Samhall hade det troli-

gen tillfört ytterligare styrka och därmed frambringat ett säkrare resultat med avseende 

på individernas perspektiv.” (Kågström & Berne, 2008, sid 2014).  

Man bör därför ta i beaktande att resultatet endast utgår ifrån personalledarnas bild av indivi-

dernas känslor och upplevelser. 

Projekt Korttid en utvärdering av ett projekt syftande till att snabbare få ut människor med 

arbetshandikapp på den öppna arbetsmarknaden (Dahlgren & Fogelberg, 1999) 

1998 startade ett trepartssamarbete mellan Länsarbetsnämnden, AMI syd och Samhall i 

Malmö. Detta projekt syftade till att genom visstidsanställning av personal på Samhall uppnå 

en snabbare genomströmning ut på den öppna arbetsmarknaden. Målet var att 25 % av de 

nyanställda skulle få ett arbete utanför Samhall inom ett år. Under tiden på Samhall skulle 

individerna få förberedande utbildnings/motivationsinsatser, rehabiliterings och utvecklings-

planer med arbetsrotation, vägledningsinsatser, kompetensutveckling/utbildningsinsatser, 

söka jobb insatser och arbetsprövning utanför Samhall.  

I detta projekt anställdes 36 personer med en lång arbetslöshetsperiod, större delen män, en 

stor del invandrare. Det mest förkommande arbetshindret var olika former av rörelsehinder. 

Anställningar av personer skedde vid tre tillfällen och av dem som anställdes under första 

perioden fick 36 % arbete, under andra perioden så fick 64 % arbete och i sista perioden fick 

57 % arbete. Detta kan man då sätta i relation till de ca 5 % som i normala fall utrekryteras 

från Samhall. Vad var då de viktigaste framgångsfaktorerna för detta projekt? 

• Motivationen hos dem som man anställt.  

Urvalet av vilka som skulle komma med i projektet hade som viktigaste premiss att de 

sökande skulle vara motiverade. För att garantera detta fick de intresserade genomgå 

flera steg. Arbetsförmedlingens handläggare valde ut personer som man gav informat-
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ion till om möjligheten att delta, därefter skulle man lämna in en formell intresseanmä-

lan och göra ett studiebesök på Samhall och om intresset då kvarstod så skulle man 

anmäla intresse av anställning inom projektet samt meddela med vad man önskade ar-

beta. Detta extra formella arbete var till för att säkerställa att de som anställdes gjorde 

det efter att ha tagit egna initiativ. Det var också många fler som fick erbjudandet om 

möjligheten, än vad där fanns platser, så att personerna skulle uppleva konkurrens om 

platserna. Det skulle inte betraktas som något man fick utan krav på motprestation. 

• Gruppen och processledaren som viktiga resurser.  

Under hela projekttiden så anordnades gruppträffar, här kunde de anställda ta upp ak-

tuella problem med varandra. Engagemang från projektledaren var stort och denna 

person var en spindel i nätet som höll samman arbetet och var ett stöd för alla berörda 

parter. Arbetsledarna förberedde de anställda på steget ut på den öppna arbetsmark-

naden på ett bra sätt, trots att de fick arbeta med den paradoxala situationen att göra 

sig av med just de personer som man haft mest behov av på arbetsplatsen på Samhall. 

Projektledaren varit mycket aktiv i kontakter med arbetsgivare och stod som en garant 

för att inget kan gå snett. 

• Söka jobb insatser sattes i fokus. Arbetsprövning/praktik utanför Samhall. 
 

Detta projekt kunde dra slutsatserna att det är viktigt att vistelsen vid Samhall begränsas i ti-

den och att man ”ger järnet” i försöken att ta sig in på den öppna arbetsmarknaden. Man 

måste satsa rejält och det så snabbt som möjligt. Ju längre man är på Samhall desto svårare är 

man att slussa ut. Metodik som använts i projektet med en övre tidsgräns och en handfast pla-

nering för den anställde är kanske även användbar inom Arbetsförmedling och inom andra 

anställningar inom Samhall. Väldigt positivt var också att projektet överträffade sina mål med 

stor marginal. Ansvariga för projektet anser att resultatet kunde blivit ännu bättre om man 

tillfört fler stödresurser i form av mer personal som aktivt arbetat med målgruppen. 

Sammanfattningsvis identifierade Dahlgren & Fogelberg fyra faktorer som de viktigaste för 

att komma ut på den öppna/reguljära arbetsmarknaden, nämligen följande: 

• Motivation hos den enskilda individen 

• Engagemang från Projektledaren 

• Praktik 

• Kort genomloppstid som anställd på Samhall 

 

Samhall att bli normal i en onormal organisation (Holmqvist, 2005) 

Holmkvist genomförde sin studie under åren 2003 och 2004. Intervjuer gjordes med arbets-

handikappade, arbetsledare, områdeschefer samt personer i ledande ställning inom Samhall. 

Han vistades och arbetade också på olika Samhall anläggningar och samlade dessutom in 

skrivet material från Samhall och hade tillgång till Samhalls intranät.  
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Huvudsyftet med studien var att försöka besvara frågan: Hur utvecklas arbetshandikappade i 

Samhall? 

Holmqvist slutsats i boken är att personer blir placerade i en social roll och socialiseras in i ett 

beteende som ses som normalt inom Samhall men som onormalt på arbetsmarknaden. De 

flesta har mycket svårt att frigöra sig från detta beteende och att bryta sig ur den sociala rol-

len. Detta leder till att många stannar på Samhall, vilket strider emot Samhalls uppdrag och 

syfte. Det blir en sorts inlåsningseffekt. Arbetslösa blir anställda inom Samhall för att de inte 

är önskvärda och blir därmed inte anställda någon annanstans. De börjar jobba i en organisat-

ion som är anpassad efter arbetshandikappades arbetsförmågor. Detta får till följd att det blir 

en omstrukturering i personernas arbetsperspektiv och gör att de anser sitt arbete i Samhall 

som ett vanligt arbete, vilket gör att de arbeten som det är tänkt att de ska bli utslussade till på 

den öppna arbetsmarknaden har för stora krav på dem då de kraven inte längre matchar den 

syn som arbetarna har skapat sig själva på arbete genom sitt arbete i Samhall. 

Holmqvist menar också att en anställning hos Samhall snarare gör det svårare för en arbets-

handikappad att bli anställda på den öppna arbetsmarknaden bl.a. p.g.a. den stigmatisering 

som finns gällande Samhall som organisation. Det finns en produktion av arbetshandikapp 

inom Samhall och man blir inte efterfrågad på arbetsmarknaden för att man dels blir sedd som 

en arbetshandikappad efter att ha arbetat på Samhall och dels för att Samhall skapar en miljö 

där det är normalt att inte prestera 100 %.  

Nedan följer ett antal exempelcitat från Holmqvist undersökning som jag valt ut och delat in i 

fyra kategorier för att belysa intressanta saker vad det gäller Samhalls övergångsarbete. Dessa 

citat exemplifierar en del av de problem som finns inom övergångsverksamheten. De fyra 

kategorierna är: 

• Tryggheten på Samhall och bristen på självförtroende 

• Inlärd social roll som arbetshandikappad 

• Arbetsledarens betydelse 

• Inlåsningseffekten 

 

Tryggheten på Samhall och bristen på självförtroende 

”Över lag menade arbetsledare att övergångar är svåra att realisera p.g.a. att de an-

ställda inte vill sluta på Samhall. En arbetsledare sade att ’så fort jag lämnar ett för-

slag på jobb (utanför Samhall) svarar de att de inte var vad man tänkt sig, för långt att 

åka o.s.v.’. En annan arbetsledare menade att ’man (de arbetshandikappade) vill inte, 

man är osäker, många är rädda, många har kanske varit ute och blivit uppsagda och då 

har de ju tappar sitt självförtroende. När de kommer ut utanför Samhall möts de av 

otrygghet, man kan bli rädd, man kan ju bli uppsagd, företaget läggs ner… det får man 

ju höra ofta, ’vad skall vi utföra då man stänger och lägger ner’ och det har de ju rätt 

i… jag tror att de känner en trygghet, en stor trygghet plus att de har så många de kän-
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ner, en gemenskap… den sociala biten, man är inte utlämnad här’.” (Holmqvist, 2005, 

sid 212). 

”En statlig utredning konstaterade att ’arbetet med övergångar försvåras… av att de 

arbetshandikappade saknar tillräckliga incitament att lämna Samhall. För många ar-

betshandikappade anställda är tryggheten i anställningen värdefull’.” (Holmqvist, 

2005, sid 214). 

”Hon berättade att det ’går historier på arbetsplatsen om hur illa det är utanför Sam-

hall… man skrämmer upp varandra… många vill inte ens byta inom Samhall, jag tror 

det är rädsla’.” (Holmqvist, 2005, sid 217). 

”En arbetsplatschef förklarade att många av hennes anställda tidigare i arbetslivet 

hade blivit ’bortrationaliserade’ och därefter snurrat runt i systemet via arbetsför-

medlingen, socialtjänst, försäkringskassan m.fl. Hon menade att dessa personer var 

’svårast att få ut eftersom de vet att de kan hamna i det igen, att bli bortrational-

iserad…. De har familj, har hus, har barn’. ’Nu har jag en försörjning, jag har ett fast 

jobb, jag skiter i att det heter Samhall eller vad det gör’. Hon trodde dessutom att ’det 

är kanske personer som jobbar sig upptill en viss status på arbetsplatsen’. En arbetsle-

dare på en annan arbetsplats menade att en övergång för många av de anställda skulle 

innebära ett socialt nerköp. ’Hos en vanlig arbetsgivare hamnar de längst ner på ska-

lan, status och lönemässigt’, vilket vara en åsikt som delades av en av hans kollegor 

som sade att ’man kanske gör ett bra jobb här, som gruppledare som gör lite mer, 

skulle man skicka ut dem, ja de blir ju förstaklassarna, då är man längst ner på ska-

lan’.” (Holmqvist, 2005, sid 218). 

”En av de anställda påpekade att han trodde att ’självförtroendet inte blev bättre utan 

sämre av att arbete i Samhall p.g.a. att de tvingar en att hålla på med enkelt terapijobb 

så att man till slut inte tror att man klarar av något annat’. En annan av de anställda 

sade att ’har man bra självförtroende så försämras det här’.” (Holmqvist, 2005, sid 

225). 

Inlärd social roll som arbetshandikappad 

”Några av de anställda påpekade att deras anställningsbarhet på den öppna arbets-

marknaden hade försvagats genom Samhallanställningen p.g.a. den negativa stämpel 

som anställningen som arbetshandikappad sades innebära. ’Innan jag började på Sam-

hall såg ingen på mig som arbetshandikappad, förklarade en av dem’.” (Holmqvist, 

2005, sid 228). 
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”Paradoxalt nog blir Samhalls övergångspraktiker, dvs. de procedurer som syftar till 

att förmå arbetshandikappade anställda att lämna Samhall, kanske de starkaste mekan-

ismerna för socialisering i rollen som arbetshandikappad. Att i vissa fall få utföra de 

enklaste arbetsuppgifterna hos externa arbetsgivare och veta att man fått sin anställ-

ning eller praktikperiod p.g.a. att man är arbetshandikappad (och därmed kan erbjuda 

arbetsgivaren ett lönebidrag) gör det troligt att upplevelsen av sig själv som handikap-

pad ytterligare stärks.” (Holmqvist, 2005, sid 297). 

”Att Samhall långt ifrån alltid lyckas med sitt övergångsmål, dvs. att arbetshandikap-

pade slutar i företaget och börjar arbeta på den öppna arbetsmarknaden, kan förklaras 

av den övergripande slutsatsen i denna studie och som presenteras i nästa kapitel, näm-

ligen att arbetshandikapp är en inlärd social roll. De flesta lär sig den väl; några få lär 

sig den dåligt. De som lär sig sämst har bäst förutsättningar att sluta på Samhall.” 

(Holmqvist, 2005, sid 302). 

”Att lämna Samhall vore att lämna sig själv och den identitet som genom lärandet har 

blivit ens egen, liksom att smita från det ansvar för sin rehabilitering som man fortsatt 

har och därmed inte göra rätt för sig” (Holmqvist, 2005, sid 321). 

”I Samhall handlar normaliseringen om att bete sig alltmer onormalt i förhållande till 

gängse spelregler och värderingar i andra företag och organisationer.” (Holmqvist, 

2005, sid 328).  

Arbetsledarens betydelse 

”En handläggare på arbetsförmedlingen menade att de personer som ’lyckats gå över’ 

är de som ’blivit sedda’ av sin arbetsledare under lång tid.” (Holmqvist, 2005, sid 198). 

”Över lag arbetar arbetsledare sällan aktivt med att själva ha kontakt med externa ar-

betsplatser. En av dem betonade att ’det är upp till personalen att ta de kontakterna’ en 

anställd berättade att han hade gett flera förslag på företag som kunde vara intresse-

rade att ta emot honom men att ’chefen sa att det inte var läge just nu’.” (Holmqvist, 

2005, sid 224). 

Inlåsningseffekten 

”Vissa arbetsledare anser att ytterligare ett skäl till problemen att realisera övergångar 

står i att finna i krav på upprätthållande av en god affärsmässig produktion. Ett Sam-

hall dokument slår fast ’Övergångarna innebär att anställda som är erfarna och insko-

lade i arbetet lämnar Samhall och ersätts av nyanställda som på grund av sitt arbets-

handikapp kan ha betydande svårigheter och omfattande behov av inskolning i arbetet’ 
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Av det skälet blir det ’mest mellanskiktet som får gå, inte nyckelpersonerna’ förklarade 

en arbetsledare. En annan arbetsledare framförde att ’under många år’ ”betalade sta-

ten en merkostnadsersättning om 170 %, dvs. 100 % lönetäckning och 70% handikapp-

anpassning, men att kostnadsersättningen idag endast var 70%, vilket ’inte ens täcker 

lönen’.’ Inte undra på att man håller kvar de starkaste personerna i produktionen’, 

konkluderade han. En kollega till honom berättade att ’enheten har ju sina stöttepelare 

och de försöker ju jag inte i första hand att slussa ut utan det är ju mellanregistret som 

är svagare…’.” (Holmqvist, 2005, sid 221). 

”En handläggare på arbetsförmedlingen menade att det är ett dilemma för dem i Sam-

hall som är ’för duktiga’ eftersom ’de håller produktionen uppe’. Han trodde att de 

mest lämpade personerna för övergång ’sällan blir identifierade som beredda till över-

gångar’ av arbetsledarna. En annan handläggare på arbetsförmedlingen konstaterade 

att ’det finns ju personer som de (Samhall) behöver för att klara produktionen… som är 

mycket duktiga och som mycket väl skulle kunna hävda sig på arbetsmarknaden som vi 

ser det.’ I en artikel i personaltidningen intervjuades en arbetsledare som menade att 

’det är tjänstefel av oss arbetsledare om vi organiserar arbetet så att allt står och faller 

med vissa nyckelpersoner… Det skulle bromsa övergångsarbetet’.” (Holmqvist, 2005, 

sid 222). 

”En statlig utredning menade att det fanns en tendens hos arbetsledare att hålla kvar 

’den duktigaste och mest produktiva personalen’ En arbetsledare upplevde inte därvid-

lag att det bland någon av hans 40 anställda fanns någon som var lämplig för övergång 

’jag har fått ett fungerande team, nu fungerar mina uppdrag så bra, konstaterade 

han’.” (Holmqvist, 2005, sid 222). 

”En person inom Samhall som enbart arbetade med övergångar på uppdrag av arbets-

ledare på olika arbetsplatser sade att ’man måste erkänna det motsägelsefulla i Sam-

halls verksamhet. Man är anställd för att göra ett bra jobb och i nästa stund skall man 

försvinna… de bästa skall man skiljas från fast man har ett ansvar för en verksamhet’. 

En av hans kollegor som arbetade med motsvarande uppdrag i en annan del av landet 

menade att ’man har överdrivet kravet på effektivitet och lönsamhet man borde ha insett 

att det här är inte ett vanligt företag’.” (Holmqvist, 2005, sid 222). 

”En av de anställda på en annan arbetsplats betonade att det var viktigt att inte stanna 

för länge på Samhall, eftersom ’har man varit här för länge så ger man upp, man tap-

par initiativet’.” (Holmqvist, 2005, sid 225). 

”Under rubriken ’inlåsningseffekter’ konstaterade en annan statlig utredning om Sam-

hall att ’personer med lång anställningstid (i Samhall) i mindre utsträckning är be-
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nägna att gå över till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden’.” (Holmqvist, 2005, 

sid 227). 

”Paradoxalt nog innebär det att ju längre in i detta system man tränger, desto svårare 

blir det att svara på frågan varför man egentligen är där, dvs. vad grunden för ens 

skuld i form av onormalitet är; och ju längre anställningstid, desto svårare att lämna 

Samhall. Denna inlåsning som ett resultat av erfarenhetsbaserat lärande är legenda-

risk.” (Holmqvist, 2005, sid 321).  

”Det enda rimliga alternativet för någon att utvecklas normalt i sådana miljöer, är att 

lämna dem, vilket dock i fallet med just onormala organisationer som Samhall, krimi-

nella grupper, religiösa sekter och vissa familjer kan var mycket svårt.” (Holmqvist, 

2005, sid 330).  

Denna undersökning tillför mycket ny kunskap om Samhall och var väldigt intressant att läsa. 

Det som jag saknar är dock intervjuer med någon som själv gjort en övergång. Författaren 

drar slutligen en intressant slutsats kopplad till övergångsarbetet och sätter övergångsarbetet i 

ett annat perspektiv. Han menar att det är socialiseringen på Samhall till att bli arbetshandi-

kappad som är huvudorsaken till att inte fler övergångar sker. vilket han uttrycker i nedanstå-

ende citat. 

”Statliga utredningar, forskningsrapporter, arbetsledare i Samhall, handläggare på ar-

betsförmedlingen m.fl. hävdar att den viktigaste anledningen till att arbetshandikappade 

inte lämnar Samhall beror på deras bristande motivation och engagemang. I själva ver-

ket är denna ovilja ett resultat av det lärande som arbetshandikappade som bl. a Sam-

hall har bidragit till. Alla andra förklaringar innebär att skylla på offret och därmed 

lägga skulden för ett socialt genererat problem på individen.” (Holmqvist, 2005, sid 

322) 

Sammanfattningsvis visar Holmqvist (2005) följande tänkbara orsaker till att det inte sker fler 

övergångar från Samhall: 

• Tryggheten på Samhall och bristen på självförtroende 

• Inlärd social roll som arbetshandikappad 

• Arbetsledarens betydelse 

• Inlåsningseffekten 
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1.2.3 Sammanfattning av tidigare forskningsrön 
Utifrån den litteraturgenomgång som jag gjort så framträder följande saker som viktiga för ett 

lyckat övergångsarbete inom Samhall: 

• Betydelsen av engagemang och motivation hos den arbetshandikappade. 

• Betydelsen av ett ”gott” ledarskap från närmaste chefen. 

• Risk för en viss inlåsningseffekt på Samhall. 

• Samhalls dåliga rykte/varumärke försvårar för de arbetshandikappade att göra över-

gångar. 

• På Samhall socialiseras man in i en arbetshandikappad roll, vilket också försvårar 

övergångar. 

• Den trygghet och gemenskap som byggs upp försvårar övergångar för Samhall an-

ställda.  

 

Det som framkommit i min litteraturgenomgång leder vidare till syftet med min uppsats. Det 

har som ovan refererats till, skrivits viss litteratur och gjorts en del uppsatser och utredningar 

kring Samhall men det saknas någon egentlig kunskap om vad de anställda (med arbetshandi-

kapp) själva ser som framgångsfaktorer för en övergång till den öppna/reguljära arbetsmark-

naden. Jag har i min uppsats genomfört intervjuer med anställda som själva lyckats göra detta 

och söker där svar på frågan vad de anser vara framgångsfaktorerna. Denna fråga har inte 

belyst tidigare och skulle kunna tillföra ny intressant kunskap till ämnesområdet. Man kan 

därmed se mitt arbete som en fortsättning på Holmqvist arbete och mitt bidrag till forskning-

en. Förhoppningsvis kan det tillföra ett nytt perspektiv på övergångsarbetet inom Samhall och 

kanske fler övergångar. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka de upplevda framgångsfaktorerna är 

för ett lyckat övergångsarbete från Samhall. Detta utifrån de människors perspektiv som 

själva gjort denna ”resa”.  

Framgång definieras här som att man från att ha varit anställd på Samhall gjort en övergång 

och fått en anställning på den reguljära/öppna arbetsmarknaden. 

Min frågeställning är: 

Vilka faktorer upplever de jag intervjuat själva som viktigast för att en person anställd 

med ett arbetshandikapp på Samhall skall lyckas göra en övergång d.v.s. få ett arbete 

på den reguljära/öppna arbetsmarknaden. 
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Jag kommer sedan i analysavsnittet att jämföra min tolkning av de intervjuades svar med 

tolkningen jag gjort utifrån litteraturgenomgången. Därefter redovisar jag vilka av de fak-

torerna som de intervjuade lyfter fram som har mest stöd i tidigare forskning. 

1.4. Metod  
I samhällsvetenskaplig forskningsmetodologi är det vanligt att man gör skillnad på kvalitativ 

och kvantitativa metod (Bryman, 2011), men oavsett vilken metod man väljer så finns det 

krav man ställer på forskningen. Dessa är såväl metodologiska som etiska. De metodologiska 

handlar om sådan som validitet, reliabilitet och liknande (ibid.). De etiska handlar i huvudsak 

om konflikter mellan samhällets kunskapsbehov och medborgarnas rätt till ett privatliv och 

hur dessa ska hanteras (Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet [HSFR], 2002). 

HSFR ställer upp fyrahuvudkrav som är viktiga att ta hänsyn för att skydda individens integri-

tet och som därmed skall ge ett skydd mot otillbörlig insyn i individens levnadsförhållanden. 

Som forskare skall man inför varje vetenskaplig undersökning göra en vägning av värdet av 

det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

inblandade undersökningsdeltagare och eventuellt för tredje person. De fyra huvudkrav som 

ställs av HSFR är informationskravet (forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningens syfte), samtyckeskravet (deltagare har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan), konfidentialitetskravet (uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på så-

dant sätt att obehöriga inta kan ta del av dem) samt nyttjandekravet (uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål). Nyttjande kravet är i detta 

sammanhang som jag skriver min uppsats inte relevant och därför kommer jag inte att beröra 

dessa. Jag kommer att återkomma till de tre övriga detta nedan när jag berättar om urval, ge-

nomförande av intervjuerna och analysen. 

Som tidigare framgått så vill jag komma åt mina intervjupersoners tankar om framgångsrika 

övergångar från Samhall och vad de har att säga om varför just de lyckats. Jag är på jakt efter 

vilka faktorer dessa människor uppfattar som viktigast. Då ligger det nära till hands att an-

vända mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

”Hermeneutiken kan sägas vara positivismens motsats. Hermeneutik betyder ungefär 

tolkningslära och är numera en vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och 

försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. (Patel & Davidson, 

2011, sid 28).  ”Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssy-

stem och en forskarroll som är öppen, ’subjektiv’ och engagerad. (Patel & Davidson, 

2011, sid 29). 

Den här aktuella undersökningen är upplagd som en traditionell intervjuundersökning och jag 

har valt att samla in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dessa ger deltagarna möj-
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lighet att uttrycka sina åsikter på ett öppet och strukturerat sätt, vilket passar syftet med denna 

undersökning väl.  

”I en semistrukturerad intervju, vilket kanske är det vanligaste, följer intervjuaren ett 

formulär som består av ett antal öppna frågor eller bredare teman som samtalet centre-

ras kring.” (Alvehus, 2016, sid 83). 

En uppsats och forskningsrapport skall alltid uppfylla vissa validitetskriterier och relevanskri-

terier. Enligt Bryman (Bryman, 2011, sid 357 - 361) så finns det tre olika sätt att ta sig an reli-

abilitet och validitet i kvalitativ forskning. Jag har valt att använda mig av metoden som för-

fattaren kallar att inta en mellanposition. Vilket innebär: 

- Validitetskriteriet behöver omformuleras: 

o Empiriska redogörelser måste vara trovärdiga, men kan inte ge direkt tillgång till 

sociala världar 

o Bedöma trovärdigheten i forskarens sanningsspråk 

o Bevisens tillräcklighet som ”sann gestaltning” 

- Relevanskriteriet 

o Bidraget som undersökningen ger till fältet 

Detta leder vidare till själva genomförandet av undersökningen. Här nedan kommer jag såle-

des att beskriva hur urval, intervjuer och analys genomfördes. 

1.4.1 Urval 
Urvalet av vilka personer som skulle intervjuas gjordes i samråd med min kontaktperson på 

Samhall AB i nordöstra Skåne, personalutvecklare Gunn Colliander Magnusson och alla in-

tervjupersonerna har varit anställda inom Samhall AB distrikt nordöstra Skåne i region 

Malmö. Jag påverkade urvalet på så vis att jag ville ha en blandning av män och kvinnor i 

varierande åldrar. Jag har intervjuat sju personer vara fyra män och tre kvinnor. Anställnings-

tiden på Samhall för de jag intervjuat har varierat. Den som haft längst anställningstid hade 

varit anställd 14 år, den som varit där kortast hade varit anställd under ett år. De som intervju-

ats lämnade sin anställning på Samhall under åren 2003-2006, merparten under 2005 och 

2006. De flesta hade tidigare arbetat med städuppgifter. Åldern på de intervjuade har varit 

mellan 32-51 år. Av de sju som jag intervjuat så var fem stycken fortfarande kvar utanför 

Samhall, två av dem har av olika skäl använt sig av sin återanställningsrätt efter att ha varit 

ute på den öppna arbetsmarknaden. Totalt var det fem stycken av de intervjuade som fick sin 

anställning utanför Samhall med stöd av lönebidrag. 

Arbete man haft innan anställningen på Samhall varierar, det fanns inget mönster i det. Arbete 

man fått efter övergång har också varit inom olika branscher. De flesta fick en anställning 

med lönebidrag hos ny arbetsgivare och merparten av de intervjuade arbetade heltid. Arbets-

löshetsperioden innan anställningen på Samhall var väldigt kort hos majoriteten – endast 

några månader med något undantag. 
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Anledningen (arbetshandikappet) till att det har varit anställda på Samhall har varierat från 

fysiska besvär som värk i rygg, nacke, axlar och handleder, socialt ”strulig” situation till 

dyslexi. Att vara anställd på Samhall uppfattas av vissa som skamligt och det skäl som uppges 

av dem själva som anledning till att de är anställda på Samhall uppfattar jag ibland som en till 

viss del ”förskönade” omskrivning.  

Utbildningsnivån var varierande. Flera av de intervjuade hade 9-årig grundskola som utbild-

ningsbakgrund och några stycken hade dessutom någon form av yrkesutbildning eller gymna-

sieutbildning. 

Tabell 1. Översikt av deltagarna med avseende på kön, ålder, år inom Samhall, om de fortfa-

rande är kvar hos den nya arbetsgivaren samt om den nya anställningen var en lönebidragsan-

ställning: 

Namn Ålder År på Samhall Åter på Samhall Anställning med lönebidrag 

Kvinna 1 44 år 14 år Nej Ja 

Kvinna 2 47 år 8 år Nej Nej 

Kvinna 3  51 år 6 år Nej Ja 

Man 1  40 år 11 år Nej Nej 

Man 2  34 år 5 år Nej Ja 

Man 3 

Man 4  

32 år 

46 år 

5 år 

1 år 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

1.4.2 Intervjuerna 
Som jag nämnde inledningsvis i detta kapitel så finns det tre aspekter av de forskningsetiska 

principerna som är särskilt relevanta i uppsatsen och här nedan tar jag upp hur jag hanterat 

informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet (HSFR, 2002) i min un-

derökning. 

När jag genomförde intervjuerna började jag med att berätta vilket syftet med undersökningen 

är. Jag informerade dem om att de kommer att vara anonyma och därmed värna om deras in-

tegritet. Även möjlighet att ställa frågor om det är något de undrar över har getts både under 

och efter intervjuerna. De fick också information om att deltagande i intervjuerna är frivilligt 

och kan avbrytas om de så önskar. Inget beroende förhållande förekom mellan mig som för-

fattare och den intervjuade. Den målgruppen jag har intervjuat är en i samhället utsatt grupp 

och detta kändes viktigt ur ett etiskt perspektiv. De jag intervjuade fick också fått mina kon-

taktuppgifter och information om att de om de så önskar efter intervjun kan kontakta mig om 

de har någon fråga eller något att tillägga (ingen kontaktade mig i efterhand). Jag har också 

hanterat de uppgifter jag haft kring mina intervjuer på ett sådant sätt att ingen obehörig har 

kunnat ta del av dem. 
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Intervjuerna har skett per telefon då det blev överenskommet med intervjupersonerna. Inter-

vjuernas längd har varit allt från 20 minuter till 1h och 10 min.  

Inför intervjuerna gjorde jag en intervjumall/design (bilaga 1) som jag använde som utgångs-

punkt för intervjuerna. Denna hade jag som hjälp för att få mina frågeställningar belysta. In-

tervjuerna är gjorda under tidsperioden 2006-05-14 – 2006-10-03. Jag valde att inte spela in 

mina intervjuer på band då intervjuerna gjordes per telefon. Jag inledde samtliga intervjuer 

med att presentera mig och sa att jag fått deras namn via personalutvecklare Gunn Colliander 

Magnusson på Samhall AB. Jag berättade om min uppsats och syftet med den och att deras 

namn inte kommer att finnas med i uppsatsen och att de kommer att vara anonyma. Jag berät-

tade också att jag själv hade arbetat på Samhall i nordöstra Skåne som personalutvecklare 

under perioden 2002 - 2004 och väl kände till deras verksamhet. 

Under intervjuerna så förde jag kontinuerligt anteckningar och jag fick vid vissa tillfällen säga 

att nu är jag tyst en liten stund för att hinna med och anteckna det som sägs. Jag gjorde inter-

vjuerna i form av samtalsintervjuer och såg till att täcka in mina frågor utan att få en stel och 

strikt form och intervjuerna blev både mycket givande, intressanta och trevliga. I slutet av 

samtalet erbjöd jag de som ville, att få uppsatsen tillskickat till sig, vilket flera stycken tack-

ade ja till. 

1.4.3 Analysen 
Vid transkriberingen av intervjuerna så har jag följt en analysprocess som kan beskrivas i 

termer av tre grundläggande steg. Att sortera, att reducera och att argumentera (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Detta innebär i korthet att jag först läst genom materialet flera gånger för 

att skapa en förståelse för vad det handlar om, för att därefter börja sortera och tematisera in-

nehållet. Nästa steg har inneburit att reducera materialet utifrån mitt syfte och mina frågeställ-

ningar. I sista steget har jag tittat på intervjuerna utifrån hur jag med hjälp av intervjusvaren 

och analysen kan underbygga mina slutsatser. 
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2. Samhalls som organisation och verksamhet1 

”Samhall skall vara det ledande företaget i Sverige för utveckling genom arbete för 

personer med funktionshinder” 

Ovanstående är Samhalls vision. Denna innebär att Samhall skall vara ett rikstäckande bolag 

som verkar lokalt och som erbjuder personalutveckling och rehabilitering genom arbete. De 

anställdas förutsättningar och utvecklingsbehov skall stå i centrum. I Samhalls affärsverk-

samhet skall kunderna uppleva ett ökat värde i att produktionen bedrivs av personer med 

funktionshinder.  

2.1 Samhalls organisation och finansiering 
Samhall finns i princip i hela landet och är organiserat i åtta regioner, en industrimatris samt 

flera centrala staber (se Figur 1). Verksamheten bedrivs på 250 orter runt om i landet. I hu-

vudsak arbetar samtliga anställda med arbetshandikapp i regionerna, där produktion och per-

sonalutveckling sker. Den regionala organisationen är sedan i sin tur indelad i distrikt och 

arbetsområden (se bilaga 2,3 och 4). 

 
  Figur 1 Samhall AB organisationsskiss (Samhall Intranet). 

                                                 

1 Detta kapitel innehåller material från Samhall Intranät (år 2006) samt egen kunskap som författaren 

tillgodogjort sig under två års anställning som personalutvecklare på Samhall AB. Förhållande som 

beskrivs är de som gällde detta år, då huvuddelen av uppsatsen skrevs. 



22 

Samhall omsatte år 2006, 8 miljarder kronor om året. Hälften av intäkterna kommer från för-

säljning av varor och tjänster och hälften är ersättning från staten (merkostnadsersättning) för 

det arbetsmarknadspolitiska uppdrag som Samhall har. Riksdagen beslutar om storleken på 

denna ersättning från staten. Anledningen till att Samhall får denna merkostnadsersättning är 

att man har kostnader som företag normalt sett inte har, som till exempel den stora geogra-

fiska spridningen, mångfalden i affärerna och anpassad arbetstakt. Samhall har dessutom sär-

skilda kostnader för insatser vad det gäller personalutveckling och teknisk arbetsanpassning. 

Samhall säger inte heller upp personer med funktionshinder vid arbetsbrist. 

För att säkerställa att Samhall inte använder statens ersättning otillbörligt har näringslivet och 

Samhall inrättat Kontaktrådet. Detta råd prövar objektivt och sakkunnigt klagomål från pri-

vata företag som anser sig utsatta för osund konkurrens från Samhall. Kontaktrådet består av 

representanter från Svenska Handelskammarförbundet, Företagarna, Svensk Handel och 

Samhall. 

2.2 Statens krav på Samhall 
Den svenska staten använder Samhall AB som ett viktigt arbetsmarknadspolitiskt instrument 

och styr verksamheten genom ett antal årliga mål och strategiska och taktiska krav samt ge-

nom årliga avtal med Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen). 

• Samhall skall ha ett visst antal anställda med funktionshinder, uttryckt i arbetade tim-

mar. Antalet arbetade timmar för anställda med funktionshinder uppgick till 25,7 mil-

joner timmar år 2005. Kravet från staten var 25,4 miljoner timmar. 

• Rekrytering från prioriterade grupper Vid rekrytering så skall en viss procent rekryte-

ras ur gruppen prioriterade grupper. Av nyanställningar ska 40 % komma från särskilt 

prioriterade handikappgrupper. Dessa prioriterade grupper är personer med intellektu-

ella funktionshinder, psykiska funktionshinder och personer med flerhandikapp, då 

dessa har särskilt svårt att få arbete. År 2005 var det 43 % som rekryterades ur dessa 

grupper. Vid anställning på Samhall så skall Af ha dokumenterat personens arbetshan-

dikapp i form av en kod (bilaga 5) via ett Läkar- och hälsoutlåtande eller motsvarande. 

• Övergång till annat arbete. Varje år ska minst 5 % av medarbetarna med funktionshin-

der gå vidare till nya arbeten utanför Samhall. Resultatet för år 2005 var att 5,3 % av 

de anställda med funktionshinder fick ett nytt arbete utanför Samhall. År 2004 var det 

4,3 %. 

• Ekonomiskt resultat. Samhall ska ha en ekonomi i balans. Rörelseresultatet var 43 

Mkr år 2005. 

2.2.1 Strategiska Mål 

• Samhall skall vara det ledande företaget för ”arbetstrygghetsanställningar” och en le-

dande aktör för ”utvecklingsanställningar”. 
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• Samhall skall klara arbetstrygghetsuppdraget inom ramen för en merkostnadsersätt-

ning om högst 90% av lönekostnaderna för de anställda. 

• Samhall skall förena ett starkt individperspektiv, som tar fasta på medarbetarnas ut-

vecklingsmöjligheter, och en lönsam affärsstruktur, som erbjuder ett varierat utbud av 

arbetsuppgifter. 

• En anställning i Samhall skall innehålla värdeskapande tid i form av hög sysselsätt-

ning, utbildning och andra utvecklingsaktiviteter. 

• Omvärlden skall uppfatta Samhall som det ledande företaget i Sverige för utveckling 

genom arbete för personer med funktionshinder. 

2.2.2 Taktiska Mål 

• Samhalls chefer skall arbeta utifrån den värdegrund och de chefs- och ledarkriterier 

som finns i företaget. 

• Samhall skall ha en stark lokal förankring och finnas i hela landet med en väl funge-

rande samverkan med olika externa lokala aktörer som näringsliv, arbetsförmedling, 

kommun, landsting, försäkringskassa, handikapporganisationer och sociala arbetskoo-

perativ. 

• Samhall skall ha lönsamma och effektiva affärskoncept som kontinuerligt utvecklas. 

• Samhall skall ha en väl fungerande sammanhållen verksamhetsstyrning med tydliga 

mål samt en effektiv uppföljning och utvärdering. 

• Samhall skall ha en hög kostnadseffektivitet och flexibilitet där bl.a. fasta kostnader 

byts mot rörliga. 

De krav och mål som för denna uppsats är mest intressant är kravet på att en viss procent av 

de anställda varje år skall göra en övergång till annat arbete samt kravet på att Samhall skall 

ha en ekonomi i balans. Då detta kan innebära risk för att det byggs in en målkonflikt. 

2.2.3 Avtalet med AMS år 2006 
Samhall AB och AMS har kommit överens om formerna för samverkan i särskilda samver-

kansdokument och det görs varje år en översyn av förväntningar inför nästa år (SOU 

2003:56). För år 2006 förväntas avtalet med AMS innebära: Minst 24,4 miljoner arbetstimmar 

skall uppnås. (man räknar alltså inte antalet anställda utan i första hand antalet arbetstimmar). 

Andelen övergångar skall vara högre eller oförändrad i jämförelse med år 2005 och andelen 

prioriterade rekryteringar skall vara minst lika stor som år 2005. 

2.2.4 Omvärldsanalys och konsekvenser för Samhall 
För att belysa läget för Samhall idag och var man kan vara på väg framöver så har jag här 

nedan tagit med ett sammandrag från en intervju med en högre chef på Samhall (publicerat på 

Samhall Intranet 2006). Detta för att tillföra ledningens tankar på Samhalls framtid. 
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Samhalls verksamhet kommer förmodligen alltid på grund av sitt uppdrag och sin storlek att 

spegla utvecklingen i samhällets övriga näringsliv. Sektorer som vuxit respektive krympt för 

Samhall har även historiskt sett gjort detta på motsvarande vis i näringslivet i stort. Utveckl-

ingen mot framtidens näringsliv handlar inte primärt om industri eller tjänster.  

Med allt mer specialiserade sektorer där industri och tjänster samexisterar blir uppdelningen i 

antingen industri eller tjänster allt mer irrelevant. För Samhalls del behövs både av storleks-

skäl och geografiska skäl en bredd i verksamheten för att kunna hantera uppdraget. Nya om-

råden och koncept måste prövas samtidigt som marknads- och säljfunktionen måste vidareut-

vecklas. 

De områden i näringslivet som är i omvandling och som sysselsättningsmässigt växer är t ex 

personalintensiva tjänster, vård- och omsorg, råvaru- och kapitalintensiv industri samt kun-

skapsförmedlingssektorn. 

Faktorer som kan förväntas påverka näringslivet i framtiden är produktivitetsutveckling, om-

strukturering och marknadsutveckling. Det är rimligt att anta att Samhall även fortsättningsvis 

kommer att tappa vissa lågprissatta monteringsarbeten i stora serier. Denna utveckling kan 

dock förväntas bli långsammare och mindre omfattande än den varit det senaste årtiondet. 

Områden som i framtiden kan vara av intresse för Samhall att analysera är vård och omsorg 

samt kunskapsförmedlingssektorn. Andra intressanta delområden kan vara miljöteknik och 

systemmontering. 

Några förhållanden som framöver kan vara av intresse för Samhall är att: 

• samverka med större växande företag.  

• söka sig till välstrukturerade företag vilka kan förväntas prioritera leverantörer med 

strukturerade arbetsbeskrivningar. 

• undersöka globaliseringens möjligheter. 

2.3 Styrande dokument 
Samhall AB har ett antal olika styrande dokument (dessa dokument finns på Samhall:s intran-

et och går ej att komma åt om man inte är anställd på Samhall). Dokumenten skall ge gemen-

samma regler och en gemensam värderingsgrund i arbetet för att nå verksamhetens uppsatta 

mål. Det finns tre nivåer av dokument och innehållet i samtliga är bindande: Policys, riktlinjer 

och instruktioner. 

Policys behandlar övergripande samt långsiktiga frågor och anger ramen för alla regler i 

Samhall. Beslut om policys tas av Samhall AB:s styrelse. Policys finns inom följande områ-

den: Etikpolicy, Verksamhetspolicy och finanspolicy. 

Riktlinjer förtydligar hur policydokumenten skall tolkas av olika verksamheter i Samhall och 

anger också ramen för instruktioner. Beslut om riktlinjer tas av VD. Riktlinjer finns inom föl-
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jande områden: arbetsmiljö, affärsavtal, alkohol och droger, tjänste- och förmånsbilar, brand-

skydd, friskvård, FHV stöd i arbetsmiljöarbetet, förslagsverksamhet, inbyggd verksamhet, 

inköp, internet användning, katalogannonser, kompetensutveckling för direktanställda, kredit-

givning, krisberedskap, kränkande särbehandling, kvalitetsutveckling, logistik, logotype, lö-

ner och förmåner, marknadsagerande och prissäkring, media - förhållningssätt, miljöutveckl-

ing, mutor och bestickningar, mångfald, rehabilitering, tjänsteresor samt valutahantering. 

Instruktioner skapas om riktlinjer för någon verksamhet behöver anges mer detaljerat. In-

struktioner finns inom följande områden: arbetsmiljöplan för innevarande år, arbetsskada, 

friskvård, frånvaro, gåvor, trivselaktiviteter, hantering av avfall och farligt avfall, löneutfyll-

nad vid utbildning och aktivitetsstöd, miljölagar och lagefterlevnad, mobiltelefoni privat, jäm-

ställdhets och mångfaldsplan, personal och arbetsmarknadspolitiska begrepp, semesterkurser, 

spärrade kunder samt tillbud. 

2.4 Personalutvecklingsprocessen (PU-processen) i Samhall 
Jag kommer här nedan att beskriva PU-processen inom Samhall. Samhall har en mycket nog-

grant reglerad och välutvecklad PU-process med en intern kvalitetssäkring. Den innehåller 

flera olika delar. Huvuddelarna är Rekryteringsprocessen, Utvecklingsprocessen och Över-

gångs/avgångsprocessen. Jag anser det vara viktigt att göra en relativt fullödig beskrivning av 

dessa då denna process lägger grunderna för slutmålet ett arbete utanför Samhall – en över-

gång/utrekrytering. 

 

Figur 2: PU-processen i Samhall AB (Samhall Intranet). 
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Syftet med Samhalls verksamhet är att producera varor och tjänster som efterfrågas och ge-

nom detta skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med funktionshinder där 

behoven finns.   

Samhall har två övergripande huvudverksamheter: produktion och personalutveckling. Verk-

samheterna är mycket integrerade och beroende av varandra. Meningen är att arbetet på Sam-

halls arbetsplatser skall bedrivas så att personalutvecklingen blir en integrerad del i verksam-

heten och att använda produktionen av varor och tjänster som ett medel i personalutveckling-

en för att stärka medarbetarens förmåga och anställningsbarhet. Grunden i personalutveckl-

ingsarbetet är de personliga utvecklingssamtalen, de individuella utvecklingsplanerna som 

berör arbetet, kompetensutvecklingen samt byte av arbetsuppgifter och praktik. 

Beskrivningen som jag gör nedan omfattar endast PU-processen då produktionsprocessen är 

av mindre intresse i mitt arbete. Här görs en beskrivning av hur Samhall skall genomföra, 

följa upp och förbättra personalutvecklingen på ett sådant sätt att ägarens/kundens krav upp-

fylls.   

PU-processen styr hur Samhall rekryterar, utvecklar personer med funktionshinder samt hur 

man arbetar med övergångs/avgångar för dessa personer. Det grundläggande arbetssättet för 

detta är utveckling genom arbete. Viktigt är att utvecklingen skall utgå ifrån var och ens förut-

sättningar och att den syftar till att stärka deras kunskap, förmåga och motivation.  

PU-processen styrs utifrån Verksamhetspolicy, Samverkansavtalet AMS och Samhall AB, 

Kvalitetssäkring av Programmet Samhall samt av Riktlinjer för PU-processen. Systemet utgår 

också ifrån företagets Riktlinjer för kvalitetsutveckling. 

PU-processen styrs genom ett företagsövergripande system. Sätter mål, följer upp mål samt 

beslutar om större förändringar i PU-processen samt även om ytterligare korrigerande åtgär-

der än de som vidtagits på region- eller distriktsnivå gör företagsledningen i ledningens ge-

nomgång. Företagsledningen har det övergripande ansvaret för att det finns tillräckliga resur-

ser för att genomföra PU-processen. En systematisk analys av systemets effektivitet och 

lämplighet görs en gång per år i ledningens genomgång. 

På regional nivå säkerställs att tillräckliga resurser finns för fullföljandet av personalutveckl-

ing samt fastställande av mål per distrikt. På samtliga nivåer sker uppföljning av mål och re-

sultat samt behandling av avvikelser och beslut om korrigerande åtgärder.  

En mycket central roll i PU-processen har medarbetarens närmaste chef, oftast en personal-

ledare, eftersom denna person är den som rent operativt genomför det mesta av arbetet i PU-

processen och alltid har huvudansvaret gentemot medarbetaren. Från företagets sida så säger 

man att det är viktigt (för att säkerställa genomförandet av PU-processen) att anställa perso-

nalledare som: 

• Delar koncernens värderingar.  
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• Har en tilltro till alla människors förmåga att växa. Det innebär också att sätta in 

åtgärder för att medarbetaren ska utveckla de kunskaper/färdigheter som han/hon 

har, dels skaffa sig nya. 

• Förmåga att samspela och kommunicera med både enskilda individer och i grup-

per. Viktiga delar i personal ledarrollen är att genomföra utvecklingssamtal och 

arbetsplatsträffar på ett sådant sätt att det finns en dialog och inte en monolog. 

• Förmåga att utveckla arbetsorganisationen, delegera, stimulera ansvarstagande hos 

medarbetaren. Arbetsorganisation och arbetsupplägget är centrala delar för att 

åstadkomma personalutveckling på Samhall.  

Personalledarrollen är omfattande och kräver mycket av individen som har denna tjänst. Per-

sonalledaren är den som ansvarar för utförande av både produktion och personalutveckling 

(vilket ibland står i motsatsförhållande till varandra). Detta förutsätter en förmåga att kommu-

nicera och hantera PU-processen både ur ett individ- och produktionsperspektiv, samt kunna 

prioritera och planera sitt arbete. Vidare krävs en förmåga att kunna använda sig av de stödre-

surser som finns. Viktigt för att detta skall fungera på ett bra sätt är att personalledarna får 

stöd att utveckla sin kompetens och ledarförmåga enligt kraven ovan. Det sker genom Sam-

halls kompetensutvecklingsprogram för direktanställda samt genom fortlöpande mål dialoger 

med närmaste chef. Dessutom genomförs kontinuerligt utbildningar, individuellt eller i grupp, 

i PU-processen. Målen i PU-processen redovisas i human scorecard och i resultatrapporter. 

Medarbetarnas upplevelse av företaget och av utvecklingen mäts i den årliga personalenkäten. 

Avvikelser och förbättringssynpunkter sammanställs som underlag för ledningens genom-

gång. 

2.4.1 Förutsättningar för personalutvecklingsprocessen inom Samhall 
Förutsättningarna för personalutvecklingen och personalutvecklingsprocessen inom Samhall 

kommer jag här nedan att gå genom med uppdelning på mål, nyckeltal och huvudsakliga in-

tressenter: 

2.4.1.1 Mål för Personalutvecklingen 

Målen för Personalutvecklingen år 2006 är: 

-  24,4 miljoner arbetade timmar för anställda med funktionshinder i trygghetsuppdraget. 

- 40 procent av nyanställningen skall ske från prioriterade grupper (psykiska funktionshinder,   

   intellektuella funktionshinder eller personer med flera funktionshinder).  

- 5 procent övergångar. 

- Sjukfrånvaron skall minska. År 2005 var den 15,4 % (för anställda med funktionshinder). 

- Värdeskapande tid 100 %, varav arbete 90% samt utvecklingsinsatser 10%. 

- Utvecklingspraktik - minst 1 vecka/år ska erbjudas varje person. 
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2.4.1.2 Nyckeltal 

Utöver målen för personalutveckling så finns det ett antal nyckeltal som man följer upp i den 

operativa verksamheten ute på enheterna. Nyckeltalen beskriver delar inom personalutveckl-

ingen som är viktiga för individen och företaget och för att personalutvecklingsmålen skall 

uppnås. När det gäller nyckeltal så finns det för de allra flesta inget fastställt "måltal" - utan 

de ingår som delar i tiden för utvecklingsinsatser. Det enda området där det finns fastställda 

”måltal” är inom utvecklingssamtal, där man skall ha genomfört 100 % av dessa.  

2.4.1.3 De huvudsakliga intressenterna i PU-processen 

En modell som används inom företagsekonomi är intressentmodellen. Denna visar att olika 

delvis motstridiga intressen balanseras mellan intressenterna. Intressenter är personer, grupper 

och organisationer som företaget har en ömsesidig utbytesrelation. Ömsesidigheten är ett 

nyckelord eftersom det innebär att företaget och dess intressenter är beroende av varandra i ett 

utbytesförhållande (Wildenstam & Gezelius & Uggla, 2016). De huvudsakliga intressenterna i 

PU-processen listas nedan.  

• Staten = ägaren  

• Medarbetaren  

• AMS  

• Länsarbetsnämnden  

• Arbetsförmedlingen  

• Handikapporganisationer  

• Facken  

• Organisationerna som köper Samhalls varor och tjänster  

• Försäkringskassan  

• Externa arbetsgivare  

• Kommun 
 

Alla intressenter är viktiga för hur PU-processen skall utformas - men vissa påverkar den i 

högre grad. Dessa är staten/ägaren, medarbetaren, AMS/Länsarbetsnämnden och Arbetsför-

medlingen. Kraven från ägaren fastställs i ett årligt avtal. AMS och Samhalls ömsesidiga krav 

och förväntningar på varandra fastställs i avtalet Samverkan AMS och Samhall AB.  

Måluppfyllelsen ger en indikation på hur nöjda kunder och intressenter är med Samhall. Per-

sonalenkäten mäter medarbetarens upplevelse av Samhall. Personalstaben genomför möten 

med AMS och regioner och distrikt har möten och uppföljningar med Länsarbetsnämnderna 

och Arbetsförmedlingarna. Syftet med mötena är att gemensamt följa upp mål och resultat 

och informera om viktiga förändringar men också att hitta förbättringsmöjligheter.   

2.4.1.4 Blankettsystemet i PUP 
Samhall har ett antal dokument för hantering av administrationen av personalutvecklingspro-

cessen. För mer info om dessa dokument se bilaga 6-15. 
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2.4.2 Personalutvecklingsprocessen 
Viktiga delar i PU-processen är Rekryteringsprocessen, Utvecklingsprocessen och Över-

gångs/avgångsprocessen. Dessa omfattar hela perioden från hur man blir rekryterad till Sam-

hall till hur man ”skall” utvecklas på Samhall och hur man avslutar och gör en övergång till 

den reguljära arbetsmarknaden från Samhall. 

2.4.2.1 Rekryteringsprocessen 

Rekryteringsprocessens syfte är att se till att rätt målgrupp rekryteras och att det sker på ett 

professionellt sätt. Krav vid rekrytering är att: 

• Personen skall ha möjlighet till utveckling på Samhall. 

• Personen skall kunna utföra ett arbete på minst halvtid. 

• 40 % av nyrekryteringen skall komma från prioriterade grupper (intellektuellt handi-

kapp, psykiskt handikapp eller flerhandikapp) utifrån AF:s bedömning. 

• Syftet och målsättningen samt individens ansvar med en anställning på Samhall skall 

klargöras. 

• En bra introduktion för den nyanställde skall genomföras.  

• Distriktschef och Stf distriktschef har det övergripande ansvaret för personalplanering 

och rekrytering.  
 

Rekryteringen är en viktig process där Samhall tillsammans med Af bestämmer vilka personer 

som bereds möjlighet att få anställning på Samhall. 

2.4.2.2 Utvecklingsprocessen 

Personalutvecklingen i Samhall skall utgå ifrån medarbetarnas, kundernas och verksamhetens 

behov. Ur medarbetarperspektivet syftar utvecklingsprocessen till en yrkesmässig och person-

lig utveckling. Samhalls ledare har resultatansvar för att medarbetaren får möjlighet att ut-

vecklas under anställningen i Samhall, men samtidigt har medarbetaren eget ansvar för sin 

utveckling. Den främsta framgångsfaktorn är medarbetarens resurser och engagemang.   

Utvecklingssamtal och personliga utvecklingsplaner är grunden i personalutvecklingsarbetet 

och syftar till en positiv utveckling för medarbetaren och företaget.  

Utvecklingssamtalen genomförs minst en gång per år. För nyanställda genomförs samtalet 

inom tre månader. Samtalet skall vara förberett och strukturerat. Både chef och medarbetaren 

skall ha fått samma möjlighet till förberedelse. Blanketten "Nu är det dags för utvecklings-

samtal" med aktuellt datum lämnas till medarbetaren minst en vecka i förväg. Utvecklings-

samtalet består av två viktiga delar; uppföljning av föregående plan samt att upprätta en ny 

utvecklingsplan. Vid uppföljning av föregående plan tar man gemensamt ställning till om åt-

gärderna har genomförts och om de givit förväntat resultat. Detta sker genom notering och 

"avbokning" på föregående plan. Vid upprättande av ny utvecklingsplan dokumenteras mål, 

aktiviteter, ansvar samt tidplan. Uppföljning och uppdatering av den personliga utvecklings-

planen sker kontinuerligt under året.  
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Utveckling genom arbete syftar till utveckling av kunskap, förmåga och social kompetens 

samt motivation. Sättet att organisera arbetet bidrar till såväl den enskildes som gruppens lä-

rande. Arbetsformerna skall vara öppna och ge möjlighet till samarbete och erfarenhetsutbyte. 

I produktionen skall arbetet organiseras i arbetslag för att därigenom ge de anställda ökat an-

svar och eget handlings- och beslutsutrymme. Vilken arbetsorganisation som är lämpligast 

avgörs av distriktsledningen utifrån verksamhetens krav. Ett viktigt steg är att planera och 

följa upp lärandet som sker i arbetet. Detta sker genom att chef och medarbetare tillsammans i 

utvecklingssamtalet dokumenterar nuvarande förmåga/kompetens samt sätter nya mål.  

Arbetsplatsträffar ska genomföras minst 10 gånger per år. För Inbyggd verksamhet kan annat 

överenskommas då medarbetare också deltar i kundens informationstillfällen. Dock ska det 

totala antalet informationstillfällen vara 10 gånger per år, varav minst 4 arbetsplatsträffar. 

Arbetsplatsträffarna ska dokumenteras för att säkerställa att alla medarbetare får ta del av in-

formationen. Arbetsplatsträffar fyller flera syften. Den ger information om verksamhetens mål 

samt den aktuella situationen på arbetsplatsen och företaget, skapar delaktighet och en social 

plattform på arbetsplatsen genom dialog mellan medarbetare och chefer och är dessutom ett 

forum för att diskutera förändringar. 

Praktik 

Medarbetare har rätt till utvecklingspraktik varje år. Denna kan vara intern eller extern - men 

skall utgå ifrån medarbetarens intresse och behov. Intern praktik syftar till att tillgodose med-

arbetarens behov av lärande och arbetsbyten utifrån den personliga utvecklingsplanen. För att 

kunna erbjuda utvecklingspraktik utifrån medarbetarnas behov och önskemål krävs att frågan 

diskuteras på utvecklingssamtalet och att det dokumenteras och aktiveras. Praktiken utvärde-

ras, på blankett ”Utvärdering av praktik”, av mottagande personalledare på ett sådant sätt att 

den kan utgöra underlag för beslut om omplacering/anställning. 

Utbildning 

Utbildning syftar till att öka kunskap, förmåga eller motivation. Distriktschef har det övergri-

pande ansvaret för att kompetensutvecklingsbehovet analyseras både utifrån verksamhetens 

som medarbetarens behov. För medarbetarens del sker planering, uppföljning och doku-

mentation i den personliga utvecklingsplanen och behandlas som en del i utvecklingssamtalet. 

Både närmaste chef och medarbetare har ett ansvar för planering, genomförande och uppfölj-

ning.  

I Samhall finns ett omfattande utbud av utbildningar. När det gäller utbildningar som mer 

direkt syftar till en övergång så är det framförallt utbildningen Våga mer (motivations höjande 

utbildning för dem som har kompetens men inte vill) samt Våga vidare (för dem som är färdig 

för övergång, d.v.s. både har kompetens och viljan) som är aktuella. 
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Vid utbildning i samband med övergång sker planering med AF i enlighet med det gemen-

samma kvalitetsprogrammet. Vid behov av längre utbildning tillämpas i första hand tjänstle-

dighet - eventuellt med löneutfyllnad.  

2.4.2.3 Övergångs-/Avgångsprocessen 

Detta är den process som i mitt arbete är mest intressant och delprocessen omfattar både 

övergång och annan avgång. Samhall vill säkerställa ett professionellt förhållningssätt både 

vid anställningens avslut som dess början, oavsett orsaken till avgången.  

När det gäller övergångsprocessen så sker den i samverkan med Af allt enligt kvalitetspro-

grammet AMS-Samhall. Distriktschef, eller annan person som har fått det delegerade ansvaret 

för detta, har det övergripande ansvaret för en fungerande övergångsprocess samt för att det 

finns kontinuerliga kontakter med Af.   

Starten för övergångsprocessen sker egentligen i utvecklingssamtalet med att medarbetare och 

närmaste chef är överens om att medarbetaren är beredd till övergång. Medarbetare och närm-

aste chef kan även vid andra tillfällen utöver utvecklingssamtalet komma överens om att per-

sonen i fråga är beredd till övergång.  Hur vet man då att en person är beredd? Både en sub-

jektiv och en objektiv bedömning görs, vilket personalledaren och medarbetaren gör tillsam-

mans. Ett arbetssätt kan vara att arbeta med kan och vill - modellen. 

 

 

Vill Vill inte 

 

Kan 

Övergångsklar – jobbsökaraktivi-

teter 

Stärka självförtroende och motivat-

ionen 

 

Kan inte Stärka förmågan/kompetensen Ej aktuell för övergång 
 

 
Figur 3 Kan-vill-modellen (Samhall Intranet) 

Denna innebär att man gör en kartläggning av personer för att därigenom planera rätt aktivitet 

för de olika målgrupperna. Enligt denna modell så finns det fyra huvudgrupper. De som är 

"Beredd till övergång" är de som ingår i gruppen som både kan och vill gå på övergång. Då 

man är beredd till övergång skall detta registreras i Personec HR (Samhall AB:s interna HR 

system). Till AF skall också ske en anmälan om att medarbetaren är övergångsklar genom 

blankett "Aktualisering av ombytes sökande”. "Beredd till övergång" är ett oerhört viktigt och 

gemensamt nyckeltal för Samhall och AF. Detta skall aktivt följas upp i utvecklingssamtal. 

Om/när medarbetaren inte längre är aktuell så skall detta registreras i Personec HR och även 

AF ska underrättas. 

För att övergång skall möjliggöras så skall enheten där den berörda arbetar vara proaktiva och 

ha en ersättarplanering, som skall vara skriftlig. Det finns för personalledarna en del stöd i 

arbetet med övergångar i form av interna resurser som t.ex. anställda personalutvecklare och 

kompetensutvecklare som kan arbeta med förberedande aktiviteter för övergångsarbetet. 

Närmaste chef kan också kalla till trepartssamtal med Af för att upprätta en individuell hand-
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lingsplan om behov finns. Detta dokumenteras av Af. Af följer upp personer som är aktuali-

serade som ombytessökande (medarbetare som är registrerade som övergångsklara på Af), 

genom personliga kontakter med ansvarig på Samhall minst en gång per år allt i enlighet med 

kvalitetsprogrammet AMS/Samhall.  

Extern praktik (praktik på annat företag än Samhall) kan ha olika syften, det kan vara person-

lig utveckling (att öka självinsikt, förmåga att hantera nya situationer och öka kompetensen) 

eller rikta in sig direkt mot en övergång. Alla medarbetare med funktionshinder har rätt till en 

veckas utvecklingspraktik varje år. Denna kan vara intern eller extern och skall alltid utgå 

ifrån medarbetarens intresse och behov. Behovet av extern praktik planeras/dokumenteras i 

den personliga utvecklingsplanen samt i Personec HR. 

När extern praktik som normalt är fyra veckor är aktuell så upprättas ett Praktikavtal. Innan 

praktiken påbörjas så ska en bedömning göras av arbetsmiljön på praktikplatsen och man 

skall tydliggöra att praktikföretaget har ett samordningsansvar vad det gäller arbetsmiljön. 

Personalansvaret ligger dock fortfarande inom Samhalls ansvarsområde. 

Praktikperioden skall alltid utvärderas. Hur den utvärderas avgörs tillsammans med medarbe-

taren och arbetsgivaren. Blankett ”Utvärdering av praktik” kan användas både vid extern 

praktik som intern praktik. Extern praktik ingår i målet värdeskapande tid/utveckling och rap-

porteras i lönesystemet och registreras också i Personec HR.  

Vid övergång till arbete utanför Samhall så dokumenteras också då uppgifter om övergången i 

Personec HR detta för Samhalls årliga statistik, där man bland annat har kravet att minst 5 % 

av anställda medarbetare med funktionshinder skall få en anställning utanför Samhall. Här 

används blankett "Övergång /Återgång Uppföljning".  Medarbetaren har efter övergången 

återanställningsrätt under ett år. Personen har alltså rätt att avsluta sin anställning på det nya 

företaget och komma tillbaka till Samhall. Det görs i samband med övergången därför också 

en planering av hur och av vem uppföljning av övergången skall ske under det år då medarbe-

taren har återanställningsrätt. Det vanliga är om inte annat överenskommes att uppföljning 

sker vid fyra tillfällen och att närmaste chef är ansvarig. Här skall medarbetarens behov vara 

styrande vid beslut om uppföljning.  

Avgångssamtal genomförs alltid vid en övergång, för att både Samhall och medarbetaren 

skall få möjlighet att diskutera och reflektera över sin anställning på Samhall. Registrering av 

avgångsorsak/övergång görs i lönesystemet. Ansvarig för detta är som vanligt närmaste chef. 

Då en medarbetare från Samhall får en anställning hos annan arbetsgivare så är det ofta en 

anställning med lönebidrag och dessa lönebidrag är tidsbegränsade och det är Af som beslutar 

om dem. AF:s uppföljning av lönebidrag sker inom tre månader från anställningen. AF och 

Samhall samordnar kontakterna med den anställde och arbetsgivaren i enlighet med kvalitets-

programmet AMS/Samhall. 
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Återgång 

Af skall alltid informeras när en återanställning av tidigare utrekryterad medarbetare från 

Samhall har skett. Återanställning efter 12 mån sker i samråd med Af. Övergången utvärderas 

alltid vid återgång i ett återgångssamtal och dokumenteras i Personec HR. Som ett underlag i 

samtalet används blankett "Övergång/Återgång Uppföljning". I detta återgångssamtal så sker 

en planering för den närmaste tiden var skall personen placeras (man kan som återgångs an-

ställd inte kräva att få tillbaka samma arbete som man hade tidigare) vilka arbetsuppgifter 

personen skall ha och hur och vilken introduktion som skall ske. Har man varit utanför Sam-

hall mer än ett år så finns det ingen återanställningsrätt. 

Vid en återgång så är det viktigt att medarbetaren känner sig väl mottagen och att återgången 

inte ses som ett misslyckande, utan att man fokuserar på den utveckling som skett. Vid åter-

gångssamtalet skall även ske en dokumentation av återgången för Samhalls övergångs sta-

tistik. Ansvarig för samtalet är den som ansvarat för uppföljningen av övergången, oftast 

närmaste chef. Beslut om ny placering skall utgå ifrån både medarbetarens och arbetsområ-

dets behov. Nytt utvecklingssamtal ska planeras in inom tre månader från återanställning. 

Avslut av anställning 

Alla som lämnar sin anställning skall erbjudas ett avgångssamtal, blankett "Avgångssamtal" 

kan användas som stöd. Anledningen till att man vill ha ett avgångssamtal är att det är viktigt 

både för arbetsgivaren och medarbetaren att avsluta anställningen på ett professionellt sätt, 

dessutom är det ett ypperligt tillfälle för Samhall att få feedback på sin verksamhet och 

kanske få hjälp med att hitta vinnande faktorer som även kan hjälpa andra medarbetare att 

göra en övergång. Genomfört avgångssamtal registreras alltid i Personec HR. Om medarbeta-

ren önskar intyg alternativt betyg så utfärdas detta. Uppsägningsblankett vid anställningens 

upphörande i fylles alltid och skickas till löneadministratör. Ansvarig för detta är närmaste 

chef. 

Samhalls PU-process är enligt min mening en ambitiös process som om den genomförs till 

punkt och pricka enligt anvisningarna bidrar till goda möjligheter för både Samhall och dess 

medarbetare att uppnå sina mål. 
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3. Empiri, analys och sammanfattning 

Som tidigare framgått så har jag intervjuat personer från Samhall som själva gjort en över-

gång till den öppna/reguljära arbetsmarknaden för att få deras upplevelse av vilka framgångs-

faktorerna är för ett lyckat övergångsarbete på Samhall. Jag kommer i min empiriska del först 

att behandla vad de intervjuade sagt och sedan kommer jag i analysen att titta på hur detta står 

sig i relation till tidigare forskning (min litteraturgenomgång) för att slutligen i sammanfatt-

ningen lyfta fram det viktigaste från analysen. 

3.1 Empiri  
Det har varit väldigt intressant att genomföra intervjuerna och det har känts som en förmån att 

få lyssna på vad mina intervjupersoner har att säga om övergångsarbete och jag tycker det är 

viktigt att deras åsikter och tankar om lyckade övergångar lyfts fram. Det perspektivet har 

saknats i tidigare forskning utifrån den litteraturgenomgång som jag gjort. 

Det finns enligt mig inga enkla genvägar till lyckade övergångar. Grundläggande är respekten 

för att varje medarbetare har "huvudrollen i sitt eget liv" och att stötta personen till att själv ta 

ansvar för sin egen utveckling. Det krävs både trygghet och styrka hos en medarbetare på 

Samhall som ska ta anställning hos en annan arbetsgivare på den öppna/reguljära arbetsmark-

naden. 

Jag har delat upp svaren som jag fått i min undersökning i faktorer som utifrån vad de jag 

intervjuat svarat, verkar vara viktiga för ett framgångsrikt övergångsarbete. Dessa är: 

• Prioritering av övergångsarbetet och inlåsningseffekten 

• Eget engagemang och motivation 

• Engagerat ledarskap från framförallt den närmaste chefen 

3.1.1 Prioritering av övergångsarbetet och inlåsningseffekten 

Utbildningar och praktik - riktade mot arbete utanför Samhall 

I Samhalls personalutvecklingsprocess ingår att medarbetare har rätt till utvecklingspraktik 

varje år. Denna kan vara intern eller extern - men skall utgå ifrån medarbetarens intresse och 

behov. Detta är ett första steg för att möjliggöra övergångar. För att kunna erbjuda utveckl-

ingspraktik utifrån medarbetarnas behov och önskemål krävs att frågan diskuteras på utveckl-

ingssamtalet och att det dokumenteras och aktiveras. Fortlöpande interna utbildningar som 

förbereder de anställde för den öppna/reguljära arbetsmarknaden är tillsammans med praktik 

på utvalda företag viktiga komponenter för att Samhall skall uppnå sitt mål med 5% över-

gångar. Nedanstående citat visar på hur interna utbildningar och praktik riktade mot arbete 

utanför Samhall upplevs av de intervjuade. 
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I min innehållsanalys av intervjuerna så har det under denna rubrik sammanfattningsvis givits 

svar som kan delas in i fyra olika kategorier.  

• Har varit ute på extern praktik (togs upp av fyra personer). Detta kan exemplifieras av 

nedanstående citat 

”Jag har varit ute på praktik på två olika företag inom den branschen som jag nu job-

bar inom, gav mig en hel del”.  

• Har gått Samhalls interna utbildning som är ett steg på vägen mot övergång till den 

öppna/reguljära arbetsmarknaden och kallas Våga vidare (togs upp av fyra personer). 

Illustrerar detta med hjälp av följande citat. 

”Var på en kurs Våga vidare. Den bidrog till att stärka självförtroendet. Det blev ett 

steg i rätt riktning”. 

• Har inte gått Samhalls interna utbildning Våga vidare (togs upp av tre personer). Detta 

kan exemplifieras av nedanstående två citat. 

”Jag gick aldrig någon sådan utbildning, fick aldrig möjlighet”.  

”Man skickar inte iväg de som verkligen kan och vill hitta nytt jobb på kurserna, det är 

fel personer som får gå dessa”. 

• Har inte varit ut på extern praktik (togs upp av tre personer) och här ges exempel på 

hur det utrycktes i form av ett citat. 

”Nej jag har inte varit ute på någon praktik”. 

Resultatet visar på att de finns både positiva och negativa upplevelser av de insatser som görs 

när det gäller praktik och utbildning riktad mot arbete utanför Samhall. 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är den instans som anvisar folk till Samhall och är även den myndighet 

som har möjlighet att ge lönebidrag till arbetsgivare som anställer personer med någon form 

av funktionshinder och därför kan det vara intressant att få höra vad de som själva är berörda 

har för åsikter om just Arbetsförmedlingen. 

I min innehållsanalys av intervjuerna så har det under denna rubrik sammanfattningsvis givits 

svar som kan delas in i två olika kategorier.  

Arbetsförmedlingen bistod med lönebidrag (togs upp av fyra personer), vilket utrycks i 

nedanstående citat. 

”Arbetsförmedlingen var endast med då lönebidraget skulle skrivas”. 
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Arbetsförmedlingen hjälpte inte mig (togs upp av tre personer). 

”Arbetsförmedlingen hjälpte inte mig med någonting”. 

Sammanfattningsvis så upplever de jag intervjuat att Arbetsförmedlingen i en del fall hjälper 

till med ett lönebidrag men i övrigt så är inte Af så delaktiga i övergångsarbetet.  

Prioritering av övergångsarbetet och inlåsningseffekten 

Övergångsarbetet är ett mål som ägaren (staten) anses vara mycket viktigt och detta bör ju då 

också avspeglas direkt i verksamheten och även i svaren från intervjuerna. Intressant här är 

också om det förekommer någon inlåsningseffekt, dvs att medarbetare på Samhall ej ges möj-

lighet till ett nytt arbete på den öppna/reguljära arbetsmarknaden eftersom medarbetaren fyller 

en väldigt viktig funktion på Samhalls enhet. Några citat som belyser åsikter (som uttryckts 

under intervjuerna) kring denna fråga lyfts här fram. 

I min innehållsanalys av intervjuerna så har det under denna rubrik sammanfattningsvis givits 

svar som kan delas in två olika kategorier.  

Inlåsningseffekten (fyra personer har själva upplevt detta eller sett det på annat håll inom 

Samhall och tre angav att de inte sett eller upplevt detta) Nedanstående citat visar på kom-

plexiteten i frågan. 

”Nyckelpersoner stoppar man in i en hörna så att de inte syns. Samhall arbetar aktivt 

med vissa personer, de som är under gruppen nyckelpersoner. Jag fick till exempel inte 

gå kursen i jobbsökande. Det finns mycket dubbelmoral där. Jag har blivit lurad. Prio-

riteringen inom Samhall är att i första hand kommer produktion och ekonomi, därefter 

kommer övergångsarbetet”. 

”Jag vet många som tappar intresset för att utrekryteras då de får reda på att lönen är 

sämre på det nya jobbet”. 

”Många ser nackdelar med att inte arbeta på Samhall. Man tror inte att man är kompe-

tent nog att ha arbete utanför Samhall, man är rädd”. 

”Samhall prioriterade övergångsarbetet när jag själv var aktiv”. 

”För min del kändes som att Samhall prioriterade övergångsarbete och jag tycker inte 

att där finns någon form av inlåsningseffekt”.  

Vikten av tidiga insatser vid en anställning på Samhall (uttrycktes av fyra personer) och bely-

ses med nedanstående citat. 
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”Mycket viktigt med tidiga insatser för övergång. Jag kände mig lurad in på Samhall 

och sedan hände ingenting”. 

”Har ledningen gjort en miss. När jag började så sades det att jag skulle vara här högst 

två år. Jag var kvar på Samhall mycket längre, kollar man upp sådant?”. 

Sammanfattningsvis så upplevs övergångsarbetet av vissa som prioriterat och av andra som ej 

prioriterat. Även när det gäller inlåsningseffekten så har bilden varit blandad vissa av de som 

blivit intervjuade har känt igen sin egen och andras situation medan andra inte tycker sig ha 

märkt så mycket av den. Att detta inte märks ännu mer i intervjuerna kan ha sin förklaring i 

det att inlåsningseffekten innebär att de som i första hand har upplevt inlåsningseffekten är 

kvar på Samhall. De jag har intervjuat har ju lyckats att ta sig ut på den öppna arbetsmark-

naden. Svaren från intervjuerna är att det förkommer en inlåsningseffekt men att det ser väl-

digt olika ut på olika enheter. Det beror mycket på den närmsta chefen och enligt mina inter-

vjuer så kan inlåsningseffekten kopplas till vilket stöd man har av den närmaste chefen. 

3.1.2 Eget engagemang och motivation 
Samtliga utom en som jag intervjuade i min undersökning sa att de uppfattade att den enskilt 

viktigaste faktorn för att de lyckades göra en övergång till den öppna/reguljära arbetsmark-

naden var en stor egen drivkraft och stark motivation. Detta illustreras av nedanstående citat 

från de intervjuade och visar på ett stort dilemma som jag uppfattat utifrån intervjuerna, det 

låga självförtroendet/låga självkänslan bland de anställda med funktionshinder kontra ”kra-

vet” på stark drivkraft och motivation för att lyckas ta sig nytt arbete utanför Samhall. 

I min innehållsanalys av intervjuerna så har det under denna rubrik sammanfattningsvis givits 

svar som kan delas in i två olika kategorier.  

Hög egen drivkraft, engagemang och motivation (detta uttrycktes av sex personer, endast en 

som inte tog upp detta). Detta illustreras med hjälp av nedanstående citat. 

”För att klara en övergång så behövs det hög motivation, självförtroende och någon 

som tror på en samt engagerade personalledare och en stor egen driftighet”. 

”Jag själv gjorde så att jag kom utanför Samhall, det fanns inga andra alternativ. Jag 

ville inte vara kvar”.  

”Min självkänsla och mitt självförtroende sjönk när jag jobbade på Samhall. När jag nu 

fått nytt jobb utanför Samhall så har jag fått ett jättelyft på alla plan”.  

Liknande tankar men där de intervjuade mer lyfte fram kombinationen av egen driv-

kraft/motivation och hjälp från andra som viktiga framgår av nedanstående citat (tre personer 

tog upp detta). För att belysa detta så lyfter jag fram nedanstående citat. 
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”Kombinationen min personlighet, engagerad personalutvecklare och personalledare, 

personkemin på nya arbetsplatsen samt lite tur var det som gjorde att jag lyckades”. 

Eget engagemang och motivation är faktorer som alla utom en i undersökningen lyfte fram 

som avgörande för att de lyckats komma ut på den öppna/reguljära arbetsmarknaden och får i 

min undersökning lyftas fram som viktiga framgångsfaktorer för att lyckas göra en övergång 

(detta utifrån de intervjuades perspektiv). 

3.1.3 Engagerat ledarskap - från framförallt den närmaste chefen. 
Engagerade ledare är viktiga i all verksamhet. Vi människor vill känna oss sedda och upp-

märksammade. Det är ett grundläggande behov. I en verksamhet som Samhall så är detta än 

mer viktigt då vi har att göra med människor som i de flesta fall har haft ett mer utsatt liv än 

många andra. Att då ha en chef som engagerar sig i mig och som ”bryr” sig om mig kan vara 

avgörande för att våga ta steget till annat arbete. Detta exemplifieras genom citat från inter-

vjuerna, där samtliga utryckte vikten av engagerat ledarskap. 

”Jag blev intervjuad av personalutvecklare och personalledare, de hittade olika arbete 

som jag fick prova”. 

”Beror mycket på enskild arbetsledare hur mycket jobb som läggs ner på övergångsar-

betet”. 

”Viktigt att få någon som tror på en”. 

”Jag fixade det själv, fick ingen hjälp av mina chefer”. 

”Många vågar inte prata med sin arbetsledare”. 

Sammanfattningsvis har samtliga av de intervjuade svarat att det är viktigt med ett engagerat 

ledarskap (dock inte alla som fått ta del av ett engagerat ledarskap) och detta måste då lyftas 

fram som ytterligare en viktig framgångsfaktor som samtliga intervjuade tagit upp. Intervju-

erna visar också att engagemanget bland chefer inom Samhall varierar, vissa chefer är väldigt 

engagerade och andra är det i mindre grad. 

Utvecklingssamtalen 

I de årliga utvecklingssamtalen som chefer har med sina medarbetare skall man enligt Sam-

halls egen policy betona och lyfta upp övergångsarbetet och planera för övergång på sikt samt 

genomföra riktade utbildningsinsatser enligt kan - vill metoden (Samhall intranet). Nedanstå-

ende citat visar att detta oftast görs. (fem personer anger att det togs upp och två att det inte 

hade tagits upp i utvecklingssamtalet). 
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”I utvecklingssamtalen så fanns det med i diskussionerna”. 

”Övergångsdiskussionen togs upp mest för formens skull, var inte aktuell”. 

”Man borde titta mer på utrekrytering på utvecklingssamtalen, då jag själv tog upp det 

så fick jag hjälp”. 

”Utrekrytering togs inte upp där”. 

När det gäller utvecklingssamtalen så finns det en delad bild, men utifrån svaren från de inter-

vjuade så tas övergångsarbetet upp till diskussion dock i mindre omfattning och ibland endast 

då medarbetaren själv lyfter upp frågan. 

Sammanfattning av empirin 

Tydligt är att de intervjuade i sina svar upplever tre faktorer som de viktigaste för framgångs-

rika övergångar till den reguljära arbetsmarknaden, nämligen följande. 

• Prioritering av övergångsarbetet och inlåsningseffekten 

• Eget engagemang och motivation 

• Engagerat ledarskap från framförallt den närmaste chefen 

3.2 Analys 
I detta analysavsnitt så kommer jag att titta på hur mitt empiriska material står sig i relation 

till tidigare forskning (min litteraturgenomgång).  

Utifrån den litteraturgenomgång som jag genomfört så framkom nedanstående sex faktorer 

som viktiga för ett lyckat övergångsarbete (d.v.s. arbete på den öppna/reguljära arbetsmark-

naden för en arbetshandikappad anställd) inom Samhall. 

• Betydelsen av engagemang och motivation hos den arbetshandikappade. 

• Betydelsen av ett ”gott” ledarskap från närmaste chefen. 

• Risk för en viss inlåsningseffekt på Samhall. 

• Samhalls dåliga rykte/varumärke försvårar för de arbetshandikappade att göra över-

gångar. 

• På Samhall socialiseras man in i en arbetshandikappad roll, vilket också försvårar 

övergångar. 

• Den trygghet och gemenskap som byggs upp försvårar övergångar för Samhall an-

ställda.  
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Mitt empiriska material (utifrån de intervjuades egna upplevelser) gav sammanfattningsvis tre 

faktorer som viktigast för ett lyckat övergångsarbete Dessa tre var. 

• Eget engagemang och motivation. 

• Engagerat ledarskap från framförallt den närmaste chefen. 

• Prioritering av övergångsarbetet och inlåsningseffekten. 

 

Mina resultat från intervjuerna stämmer som man kan se ovan relativt väl överens med det 

som litteraturen tagit upp, men skiljer sig åt på några punkter och jag kommer här att först ta 

upp vad som finns med både i empirin och i litteraturgenomgången, därefter tar jag upp de 

delar som skiljer sig åt. 

Här är en kort sammanställning av de faktorer som i både litteraturgenomgången och i empi-

rin visade sig vara viktiga: 

• Eget engagemang och motivation. 

Att arbeta med att stärka upp medarbetarna och deras självkänsla och självförtroende 

så att de själva kan ta ett större ansvar för sin utveckling är avgörande för att lyckas 

med övergångsarbetet inom Samhall. Både mina intervjuer och litteraturgenomgången 

tar upp vikten av detta. Här finns en intressant iakttagelse då det i litteraturgenom-

gången framkom hur Samhall socialiserar sina anställda till att bli arbetshandikappade 

(Holmqvist, 2005), vilket då istället skulle medverka till sänkning av både självkänsla 

och självförtroende. 

• Engagerat ledarskap. 

Det är av stor vikt för ett lyckat övergångsarbete att cheferna är engagerade i sin per-

sonal. Att se, bekräfta och stödja medarbetarna och engagera sig i dem. Detta fram-

kom i både litteraturgenomgången och i mina intervjuer. Detta verkar också vara en 

avgörande faktor för möjligheteten att lyckas med övergångsarbetet. Här brister det 

ibland och mina intervjuer visade på lite större brister än vad litteraturgenomgången 

visade på.  

• Prioritering av övergångsarbetet och inlåsningseffekten. 

Mina intervjuer gav också vid lag att en del personer hade lagt märke till och upplevt 

inlåsningseffekten och att övergångsarbetet prioriteras i varierande grad. Flera av de 

jag intervjuade tog upp detta som ett problem, vilket stämmer överens med vad littera-

turen säger. 

 

De punkter som togs upp av litteraturen men som inte i lika hög grad fanns med i min empiri 

kommenterar jag här nedan: 

• Samhalls dåliga rykte/varumärke försvårar för de arbetshandikappade att göra över-

gångar. 
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Denna fråga var inget som jag hade fokus på under mina intervjuer och inget som jag 

ställde direkta frågor om, vilket kan vara förklaringen till att det inte lyftes upp under 

mina intervjuer, eller så kanske svaret är att mina intervjupersoner inte har den upple-

velsen som litteraturen tar upp. 
 

• På Samhall socialiseras man in i en arbetshandikappad roll, vilket också försvårar 

övergångar. 

Holmqvist (2005) har detta som bärande mening i sin undersökning. Förklaringen till 

att detta inte tas upp mer i mina intervjuer tror jag är att denna socialiseringsprocess 

(för de flesta) inte är en medveten och uppenbar process utan något som sker gradvis 

under en längre period. Det finns också som tidigare nämnt en koppling mellan att so-

cialiseras till arbetshandikappad och självkänsla och självförtroende. 

• Den trygghet och gemenskap som byggs upp försvårar övergångar för Samhall an-

ställda. 

Denna fråga var inget som lyftes upp av de som medverkade i min undersökning. De 

lyfte upp andra faktorer som avgörande för att de lyckades och fokus i min underök-

ning var inte på frågan - Varför lämnar man inte Samhall? 

3.3 Sammanfattning 
Jag har beskrivit vad de upplevda framgångsfaktorerna är för ett lyckat övergångsarbete på 

Samhall AB (detta utifrån intervjuer med de människor som själva gjort denna resa från Sam-

hall till den reguljära arbetsmarknaden), därefter har jag analyserat det och jämfört med vad 

litteratur och tidigare forskning kring ämnet säger. Här sammanfattar jag det viktigaste som 

jag kommit fram till i min analys.  

Utifrån mina intervjuer och den litteraturgenomgång som jag gjort så kan man dra slutsatsen 

att det viktigaste för ett lyckat övergångsarbete (att en anställd med arbetshandikapp får en 

anställning på öppna/reguljära arbetsmarknaden) är i första hand att individen själv är engage-

rad, motiverad och vill utanför Samhall och att där finns ledare/chefer med ett engagerat le-

darskap som ser, stöttar, bekräftar och utvecklar dessa individer. Dessutom behöver över-

gångsarbetet vara prioriterat i hela organisationen och inlåsningseffekter måste motverkas.  

Därutöver så tar litteraturen upp några faktorer som också tycks påverka övergångarna från 

Samhall. Bl.a. tas det upp att Samhalls dåliga rykte/varumärke försvårar för de arbetshandi-

kappade att göra övergångar och att den trygghet och gemenskap som man bygger upp som 

anställd inom Samhall motverkar övergångar samt att man på Samhall tenderar att socialiseras 

till att bli arbetshandikappad. 
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4. Avslutande reflektion 

Nu har jag i min studie till viss del bringat klarhet i vilka de upplevda framgångsfaktorerna är 

för ett lyckat övergångsarbete från Samhall AB. Detta utifrån de människors perspektiv som 

själva gjort denna ”resa”.  

I den avslutande delen av min uppsats så kommer jag att reflektera över de erhållna resulta-

tens betydelse för Samhall och för fortsatt forskning. Men innan det vill jag berätta lite om 

förutsättningarna för denna undersökning och jag har därför försökt göra en kritisk granskning 

av det källmaterial som jag använt mig av samt en bedömning av trovärdigheten och har ne-

dan några kommentarer kring detta. 

Då intervjuerna gjordes 2006 och uppsatsen färdigställdes år 2018, så finns en uppenbar risk 

för att jag inte kommer ihåg exakt vad jag menade när jag transkriberade materialet och att 

visa saker därmed kan bli feltolkade. Jag vill dock påpeka att större delen av detta arbete gjor-

des i anslutning till intervjuerna 2006. Detta har inneburit vissa svårigheter och begränsning-

ar, men min uppfattning är att detta inte har påverkat uppsatsen kvalité och innehåll, utan jag 

har med mycket god hjälp av min handledare Glen Helmstad fått ihop detta till en fungerande 

enhet. Om jag skulle gjort om mitt arbete så hade jag förmodligen valt lite andra intervjufrå-

gor och även valt att träffa de jag intervjuade i verkligheten och inte genomfört intervjuerna 

per telefon. Som avslutning vill jag tillägga att intervjuer med arbetsledare på Samhall skulle 

kunnat tillföra intressant material och ett ytterligare perspektiv till uppsatsen. Även intervjuer 

med arbetsgivare som anställt personerna från Samhall skulle gett ytterligare en dimension. 

Som alltid i en uppsats så är det viktigt att avgränsa det man undersöker och i denna uppsats 

var mitt syfte att få fram vad de som själva gjort en övergång upplevde som framgångsfak-

torer. 

Jag tror att min undersökning kan behövas som komplement till andra underökningar som 

gjorts om Samhall (och övergångar). Min litteraturgenomgång visade att det har saknats ett 

perspektiv i dessa. Nämligen perspektivet - Vilka är de upplevda framgångsfaktorerna för 

övergång till den öppna/reguljära arbetsmarknaden utifrån intervjuer med arbetshandikappade 

som själva gjort denna ”resa”. Den kunskap som kommit fram i min uppsats kompletterar 

kunskapen från litteraturgenomgången och tar fram följande faktorer som viktigast för ett 

lyckat övergångsarbete. 

• Eget engagemang och motivation 

• Engagerat ledarskap från framförallt den närmaste chefen 

• Prioritering av övergångsarbetet och att undvika inlåsningseffekten 

De enskilt viktigaste faktorerna som gjorde att just den personen fick arbete utanför Samhall 

var enligt intervjuerna förmågan att ta egna initiativ, ha en hög motivation och en vilja att 
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förändra sin situation själv och visa det och att få hjälp och stöttning av någon/några engage-

rade chefer. Dessa två faktorer var de som klart och tydligt var viktigast och som mycket av 

samtalen kretsade kring. Dessutom visar intervjuerna på vikten av att prioritera övergångsar-

betet och risken för en inlåsningseffekt. 

För Samhalls del skulle (om man tar hänsyn till resultatet av min undersökning) det innebära 

att man behöver granska uppdraget man har från staten och ta upp en diskussion med ägarna 

kring de motverkande målen med ekonomiska krav, samtidigt som man skall utveckla männi-

skor. Även riktad ledarskapsutbildning för alla chefer där vikten och betydelsen av deras le-

darskap lyfts upp och belyses i förhållande till övergångar samt framförallt att under Samhall 

anställningen arbeta med personalutveckling med fokus på deltagarnas självförtroende och 

bygga och rusta upp dem så att de kan, vill och är motiverade till att lämna Samhall. 

Samhall bedriver en verksamhet som är väldigt viktigt, både utifrån ett samhällsperspektiv 

och individperspektiv, men… Min upplevelse, utifrån att ha arbetat på Samhall, utifrån mina 

intervjuer och utifrån mina litteraturstudier kan sammanfattas med hjälp av ett Shakespeare 

citat ” Something is rotten in the state of Denmark” (Hamlet) i min version blir det ”Det är 

något som är fel med Samhalls uppdrag”. 

För att Samhall skall kunna ge sina anställda med arbetshandikapp möjlighet och chansen till 

ett arbete på den öppna/reguljära arbetsmarknaden så behöver övergångsarbetet prioriteras 

högre än vad det görs (när denna undersökning genomfördes). Detta skulle bl.a. kunna inne-

bära en ökad satsning på att bygga självförtroende och självtillit hos de anställda samtidigt 

som utbildning och kompetenshöjande insatser sätts in för arbetsledare och chefer så att det 

efterfrågade engagerade ledarskapet blir verklighet för alla. Min uppfattning är att det på 

pappret är ett prioriterat mål, men i verkligheten är övergångsarbetet klart underordnat de 

ekonomiska målen. Denna prioritering medför enligt mig en inlåsningseffekt. Detta måste 

lyftas upp, belysas och medvetandegöras. Jag anser att det finns en inlåsningseffekt på flera 

olika sätt för anställda med arbetshandikapp på Samhall, vilket både min erfarenhet, min 

undersökning och delar av litteraturstudierna bekräftar.  

Inlåsningseffekten tycker jag är ett grundläggande fel inom Samhall och därför vill jag här 

avsluta med lite funderingar kring denna. De ekonomiska målen/kraven ställs mot må-

len/kraven på utrekrytering/övergång till annat arbete. Detta innebär en målkonflikt. Vissa 

anställda med funktionshinder innehar nyckelpositioner. De är duktiga och viktiga för enheten 

och väl kvalificerade för att hitta ett arbete hos andra arbetsgivare. Dessa personer anmäls mer 

sällan som aktuella för övergång då de är så kompetenta, att det är svårt för personalledarna 

att ersätta dem med någon annan.  Om personalledarna skulle ”släppa” denna person så skulle 

de få mycket merarbete, vilket där inte finns utrymme för. Personalledaren skulle då få svårt 

att uppnå de ekonomiska krav som ställs på enheten. För att belysa detta tar jag med ett citat 

från en arbetshandikappad anställd som kallar sig ”Trött på att utnyttjas”. 
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”Det står att vi skall rehabiliteras för en utslussning till den öppna marknaden. Vi har 

många gånger försökt att söka jobb ute, men då görs enorma ansträngningar från Sam-

halls sida för att behålla oss. Varför? Jo, vi ser ju till att företaget går runt. Vi sitter ju 

på alla positioner som ser till att allt administrativt fungerar”. (Dagens Arbete 2001, 

sid 51). 

Min uppfattning är också att det blir någon form av tyst överenskommelse mellan nyckelper-

sonen och personalledaren om att inte sluta.  

Nyckelpersonen vinner på det genom att hon/han ofta tidigare problem i arbetslivet och nu-

mera inom Samhall har fått en position med ansvar, status och trygghet. Han/hon står högt 

upp i hierarkin bland medarbetarna på Samhall och räknas ibland nästan som en direkt an-

ställd och genomför arbetsuppgifter som direktanställda utför. Om denna person skulle hitta 

ett arbete utanför Samhall så skulle denna person med största sannolikhet få börja långt ner i 

hierarkin på det företaget och inte inneha denna status i gruppen. Att ha varit anställd på 

Samhall med funktionshinder ses i övriga arbetslivet inte som en merit.  

Samhall har också anpassat sin verksamhet efter att merparten av deras anställda är anställda 

med någon form av funktionshinder. Detta gör att kraven är mindre än i övriga näringslivet. 

Tar man ett arbete utanför Samhall så innebär det oftast en större arbetsinsats och högre krav. 

Många av dem som är anställda med ett funktionshinder är personer som har haft en hel del 

svårigheter både i arbetslivet (för att få en anställning som funktionshindrad på Samhall så 

måste Arbetsförmedlingen ha provat alla andra möjligheter på arbetsmarknaden först därefter 

kan Samhall vara aktuellt) och i övriga livet. På Samhall kan de många gånger känna sig som 

en i mängden och känna tillhörighet och en vi-känsla som de kanske inte känt tidigare. Att 

känna sig behövd och få bekräftelse samt att tillhöra en grupp är ju grundläggande viktiga 

mänskliga behov. Detta kan göra det svårt för personen att lämna den trygga gruppen.  

Där finns ofta inte heller några direkta ekonomiska vinster för en anställd med funktionshin-

der att hitta arbete utanför Samhall. Samhall har avtalsmässiga löner och man har även erfa-

renhetstillägg som blir större ju längre tid man varit anställd på Samhall, vilket ju inte stimu-

lerar till att sluta utan tvärtom ger personen bättre ekonomiska villkor ju längre man varit an-

ställd på Samhall. För att motverka detta, gör ett belöningssystem som belönar kortare an-

ställningstider på Samhall, som det är nu så får man högre erfarenhetstillägg ju längre man 

varit anställd på Samhall, detta ökar ju inte motivationen till att hitta arbete utanför Samhall. 

Viktigt är också att man gör tidiga insatser. Jag har i mitt arbete som personalutvecklare på 

Samhalls enheter vid några tillfällen varit med om att medarbetare tackat nej till ett arbete 

utanför Samhall för att de då tvingats sänka sin lön. 

En annan avslutande tanke som jag har kring Samhall är kopplat till det som framkom i litte-

raturgenomgången om att Samhalls dåliga rykte/varumärke försvårar för de arbetshandikap-

pade att göra övergångar. Samhall ändrade sin logotyp (som på ett sätt skall symbolisera vad 

Samhall står för) år 2007 från en enkel blå stilren Samhall logga till nedanstående färgglada 
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logga. Enligt min mening stärker inte detta varumärket. Denna logga ger ju precis de signaler 

man inte vill ge och för tankarna till någon form av barnverksamhet e.d. 

 

Figur 4: Samhalls logga (www.samhall.se) 

 

Hur kan man då i forskningssammanhang gå vidare utifrån det jag kommit fram till i min 

undersökning. Några förslag på framtida forskning: 

• Ha samma syfte och frågeställning som jag haft i min uppsats fast göra det med perso-

ner som gjort en övergång 2018. Blir det samma resultat? Varför blir det inte 

det/varför blir det? 

• Hur göra för att öka drivkraften och motivationen att lämna sin anställning på Sam-

hall? 

• Fördjupning i ämnet målkonflikten mellan de ekonomiska kraven och övergångsmålet 

skulle troligtvis också vara mycket intressant. 

• Vad var det som gjorde att en ny arbetsgivaren valde att anställa en person från Sam-

hall? 

Jag ser med glädje fram emot att få ta del av nya undersökningar och forskning kring Samhall 

och deras övergångsarbete och lämnar med varm hand över mitt bidrag. 
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a 

Bilagor 

1. Intervju mall (intervjudesign) 
Obs innan intervjun berätta om 

- syftet med min uppsats 

- sekretess 

- Ok om inte vill svara på någon fråga 

 

Vilket år började du på Samhall? 

Var på Samhall arbetade du, ort och enhet? 

Hur kom det sig att du började arbeta på Samhall (vilket arbetshandikapp har du)? 

Hur länge hade du varit arbetslös innan du började på Samhall? 

Vad har du arbetat med innan du fick arbete på Samhall? 

Vilken utbildning har du? 

Hur trivdes du med ditt arbete på Samhall? 

Vilka arbetsuppgifter hade du (samma hela tiden eller nya)? 

När slutade du på Samhall (hur många år arbetade du på Samhall)? 

Hur gammal är du? 

Man, kvinna? 

Vad tror du det var det som gjorde att du fick arbete utanför Samhall (dig själv, tur, engagerad 

personal ledare, personalutvecklare/utrekryterare, annan personal, arbetsförmedlingen, utbild-

ning du fått)? 

Har du gått någon utbildning t.ex. Våga mer (vill inte men kan - motivation) eller Våga vidare 

(vill och kan)? Har dessa bidragit till att du fått arbete utanför Samhall? 

När du hade utvecklingssamtal med din arbetsledare, planerade och diskuterade ni då över-

gång? 

Hjälpte Arbetsförmedlingen till på något sätt? 

Har du innan övergången varit på intern praktik? Extern praktik? 

Vad var den enskilt viktigaste orsaken till att du fick jobb utanför Sam-hall? 



b 

Vad arbetar du med nu (titel, arbetsuppgifter)? 

Hur mycket arbetar du (h eller i %)? 

Är det en anställning med lönebidrag? 

Vad var/är det svåraste med det nya jobbet? 

Tycker du att Samhall arbetar aktivt med övergångsarbetet, är det prioriterat, belönas man för 

att vara kvar eller belönas övergång? 

Finns det någon form av inlåsningseffekt på Samhall, hur ser du på det? 

Tycker du att jag ställt bra frågor? 

Vad skulle du frågat om? 



c 

2. Region Malmö inom Samhall 

 

 



d 

3. Organisationsschema Region Malmö 

 

 



e 

4. Organisationsschema Distrikt Nordöstra Skåne 

 



f 

5. AMV: s kodförteckning 



g 

6. Blanketter AMS 

 

 



h 

 

 

 



i 

 

 



j 

7. Utvärdering av praktik 

 

 



k 

8. Dags för utvecklingssamtal 

 

 



l 

9. Personlig utvecklingsplan 

 

 



m 

10. Aktualisering som ombytessökande 

 

 



n 

11. Praktikavtal 

 



o 

12. Avgångssamtal 

 

 



p 

13. Övergång, återgång, uppföljning 

 



q 

14. Mall anställningsintyg 

 

 



r 

15. Mall anställningens upphörande 
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