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Abstracts 

 

Aim: The purpose of the study is to investigate how WISE (Work integration social 

enterprises) promotes employee health and sustainable development. Method: In order 

to investigate how WISE works to promote health and sustainable development, 

interviews were carried out with four business managers at four companies. Semi-

structured interviews were conducted with operational managers at WISE in Central 

Sweden. Results: Analysed data showed that WISE promoted the health of employees 

through increased opportunities, increased quality of life and preconditions for all. The 

results also showed that there were ongoing sustainability efforts. The social, economic 

and ecological dimension clearly appeared in WISE's work. Conclusions: WISE is a 

relatively new research area and more research is needed on the challenges and 

opportunities that WISE face in terms of as well as their needs to strengthen health 

promotion and sustainability achievements. More research is needed on the public 

health impact of work integration social enterprises as well as on evaluating both health 

promotion and sustainability measures performed. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur ASF (arbetsintegrerande sociala företag) 

främjade medarbetarnas hälsa och hållbar utveckling. För att undersöka hur ASF arbetar 

för att främja hälsa och hållbar utveckling, genomfördes intervjuer med fyra 

företagsledare på fyra företag. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med operativa 

chefer vid ASF. Analyserade data visade att ASF främjar medarbetares hälsa genom 

ökade möjligheter, ökad livskvalitet och förutsättningar för alla. Resultaten visade 

också att det pågående hållbarhetsarbetet. Den sociala, ekonomiska och ekologiska 

dimensionen framkom tydligt i ASF:s arbete. ASF är ett relativt nytt forskningsområde 

och mer forskning behövs om de utmaningar och möjligheter som ASF står inför liksom 

behoven för att stärka arbetet för hälsa och hållbarhet. Mer forskning behövs även kring 

olika påverkansfaktorer samt på utvärdering av insatser för att främja hälsa och hållbar 

utveckling. 

  

Nyckelord: Arbetsintegrerande sociala företag, hållbar utveckling, hälsofrämjande, 

inkludering, socialt deltagande 
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1. Bakgrund/ introduktion 
 

1.1 Social ekonomi 
 

Begreppet social ekonomi formades under industrialiseringen i England, Tyskland och 

Frankrike (Hedin, Herlitz, Kuosmanen & Laurelii 2015, s. 61). Det uppkom på grund av 

växande konflikter mellan olika samhällsklasser. Ett antal lösningar formades för att 

arbetare skulle känna sig mer delaktiga och minska konflikter mellan dessa och 

kapitalägarna (ibid). 

 I Sverige uppstod också problem mellan olika samhällsklasser i samband med 

industrialiseringen, framför allt för de fattiga och de funktionsnedsatta (ibid. ss. 65–69). 

Det bildades bland annat olika slags kooperativ, bland annat arbetskooperativ, som 

innebar att de anställda både drev och ägde företagen. Arbetet har i olika former fortsatt 

till nutid då det på 1980-talet infördes olika beredskapsarbeten för att bekämpa 

ungdomsarbetslösheten. Kommunerna erbjöd arbete inom kommunala förvaltningar 

eller drev olika former av fixarverkstäder där ungdomar fick stöd av samhället för att 

starta kooperativ. Erfarenheter från arbetet med ungdomsarbetslösheten användes senare 

för att motverka den ökade arbetslösheten bland andra utsatta grupper i samhället, då 

samhällets egna insatser inte räckte till. Initiativet lade grunden till LKU (Lokala 

kooperativa utvecklingscentra) som idag är Coompanion. Coompanion som haft en 

viktig roll i utvecklingen av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i hela landet (ibid). 

 

1.2 Social innovation och sociala företag 
 

Social innovation är en viktig komponent i arbetet med hållbar tillväxt, vilket innebär 

nyskapande lösningar för social inkludering inom arbetsliv och arbetsmarknad 

(Lindberg, Tengqvist & Sevedag 2018, ss, 4–5). En projektinventering som Europeiska 

socialfonden har genomfört visar att sociala företag är en form av social innovation som 

skapat en förändring för människor och för samhället. Genom att de sociala företagen 

implementerar och förvaltar de sociala innovationerna kan dessa förändringar 

genomföras (ibid). Det finns många olika former av sociala förtag, där alla har samma 

övergripande mål, att skapa samhällsnytta (Verksamt 2019). Genom dessa innovativa 

lösningar skall företagen bidra till ett finna lösningar på samhällets utmaningar och 

därmed ett mer hållbart samhälle (ibid). Det visas bland annat i en studie från England 

som genomfördes 2017, där syftet var att undersöka sociala företags bidrag till att 
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förbättra folkhälsan (Garnett, Baeza, Trenholm, Gulliford & Green 2017, s. 100–101). 

Studien genomfördes med hjälp av djupintervjuer med folkhälsoarbetare och 

verksamhetsansvariga på sociala företag. Resultatet visade att sociala företag har en god 

förmåga att skapa innovativa lösningar och att snabbt anpassa sig då förutsättningar 

förändras (ibid). 

 

Europeiska kommissionens definision av sociala företag 2013: 

 

"En verksamhet vars primära syfte är att bedriva sociala mål, producera 

varor och tjänster på ett mycket företagande, innovativt och effektivt sätt för 

att skapa fördelar för samhället och medborgarna, utnyttja överskott för att 

uppnå sociala mål och uppnå sitt uppdrag genom det sätt på vilket Det 

handlar om arbetare, kunder och intressenter som berörs av sin 

affärsverksamhet. Det främsta målet med socialt entreprenörskap är därför 

att skapa och maximera det sociala värdet samtidigt som det är ekonomiskt 

lönsamt. " (Persson & Hafen 2014, s.5). 

 

1.3 Arbetsintegrerande sociala företag  
 

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en form av socialt företagande som vuxit 

fram där kombinationen är näringsverksamhet och integration för individer som av 

någon anledning står långt ifrån eller utanför arbetsmarknaden (Tillväxtverket 2011, 

s.1). Integration innebär i detta fall att sammanföra individer med arbetsmarknaden 

(ibid). På 1980-talet startades de första ASF i Sverige, som då var sociala 

arbetskooperativ (Hedin, Herlitz, Kuosmanen & Laurelii 2015, ss.73–75). När Sverige 

inträdde i Europeiska unionen (EU) blev det lättare att driva och starta ASF då EU 

stöttade arbetet och syftet med ASF tydliggjordes sedan under 2000-talet. Det var att 

skapa arbetsplatser och arbetsmöjligheter för de som hade svårigheter på 

arbetsmarknaden (ibid.). 

 

Idag definierar Tillväxtverket arbetsintegrerande sociala företag som: 

 

”Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver 

näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): 
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Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora 

svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på 

annat väl dokumenterat sätt 

Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade 

verksamheter 

som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.” (Skoopi 2019) 

 

Ett ASF är ett företag som kombinerar näringsverksamhet, producerar samt säljer varor 

och tjänster med möjligheter till arbete, rehabilitering och arbetsträning för individer 

som står utanför arbetsmarknaden (SKL 2019). Målet för ASF är att integrera individer, 

vilket innebär att sammanföra individer med arbetsmarknaden som har svårigheter att få 

eller behålla ett arbete, skapa delaktighet för medarbetarna samt återinvestera vinsten i 

företaget eller i andra liknande verksamheter (ibid). Den juridiska formen på företagen 

kan variera, det finns två olika huvudkategorier, bolag eller förening (Tillväxtverket 

2011, s. 3). Bolag kan vara enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag samt 

aktiebolag. Förening kan vara ekonomiska eller ideella föreningar. Det som styr den 

juridiska formen är hur företaget skall bedrivas, ägas och ledas (ibid). 

 

Sociala företag är ett sätt att möta utmaningarna med utanförskap i samhället och stöttas 

av regeringen (Regeringskansliet 2019, ss. 4–11). Från 2018 och fram till 2020 tilldelas 

arbetet 50 miljoner kronor. Detta görs i syfte att ge utvecklingsarbetet bättre möjligheter 

till innovation och bidra till lösningar för ett hållbart och inkluderande samhälle. ASF, 

som är en form av socialt företag, kan placeras mellan offentliga, privata och det civila 

samhället. De är företag utan en samlad definition där verksamheten är ett medel för att 

uppnå mål som gynnar samhället och människan. Det kan innebära att minska 

utanförskap, förbättra klimat och miljö eller bidra till trygghet i samhället (ibid). ASF är 

företag som vill nå ett överskott där överskottet skall investeras i företaget, anställa fler 

medarbetare, investera i kompetensutveckling eller andra insatser som berör företaget 

(Hedin, Herlitz, Kuosmanen & Laurelii 2015, s. 33).  

 

I regeringens satsning finns ett mål som innebär att stärka utvecklingen av ASF så att 

dessa bättre kan delta i att lösa utmaningar med utanförskap i samhället, som kan 

innebära att stötta arbetet med individer som varken arbetar eller studerar. De vill också 
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bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande som en 

aktör i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, som innebär ett samhälle som beaktar alla 

tre dimensioner av hållbarhet (Regeringskansliet 2019, ss. 4–11). Regeringen har tagit 

fram fem delmål som innebär att öka behov och efterfrågan av de sociala företagen, där 

bland ASF, genom att höja kompetensen om sociala företag hos offentlig sektor för att 

öka förutsättningar för samarbeten. Regeringen vill även stärka företags- och 

rådgivningskompetensen för att ASF skall få lika förutsättningar och stöd som företag 

med mer traditionell affärsmodell. Ett antal utmaningar kvarstår, bland annat befintliga 

finansieringsmöjligheter som behöver tydliggöras och ses över då det idag är svårare för 

ASF att hitta finansieringsmöjligheter då de just befinner sig mellan den offentliga och 

den privata sektorn. Resultat och effektmätning är en annan utmaning för ASF och det 

behövs mer kunskap för att underlätta arbete med att tydligt redovisa resultat. 

Regeringen ser även ett behov av mötesplatser för att sprida kunskap och nya idéer 

(ibid).  

 

1.4 ASF och folkhälsa 
 

För att undersöka hur inkomst kan förändras efter en anställning på ett ASF har de tagits 

fram siffror från statistiska centralbyrån, SCB (Entreprenörskap & företagande inom 

social ekonomi 2014a, ss.3–11). Där redovisas vilka inkomstkällor som varit störst 

under en viss period efter en anställning på ett ASF. Genom att följa ett antal anställda 

vid ASF under nio år har det visat sig att deras inkomstkällor förändrats positivt jämfört 

med en kontrollgrupp som har arbetslöshetsersättning eller ingår i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det presenterades i sänkta sjukskrivningsantal, färre 

förtidspensioneringar samt minskat ekonomiskt bistånd (ibid).   

 

För att skapa ett socialt hållbart samhälle krävs att människors grundläggande behov 

tillgodoses och att de mänskliga rättigheterna är säkerställda (folkhälsomyndigheten 

2019). Samhället skall bidra till att alla människor är inkluderade samt att det som 

erbjuds av samhället skall anpassas och utformas till de grupper som har störst behov 

(ibid). Något som belyser hur ASF bidrar till hållbarhet är målsättningen att integrera 

människor i samhället och i arbetslivet då ASF skapar delaktighet för medarbetare samt 

återinvesterar vinster i verksamheten (Hedin, Herlitz, Kuosmanen & Laurelii 2015, 

s.12). För att skapa en hållbarhet i samhället krävs att det arbetas med alla tre 
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dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som är grunden för 

hållbarhetsbegreppet (Pellner, Wramner & Wramner 2015, s.207). Det innebär att alla 

åtgärder som genomförs inom områden skall vara hållbara över tid, över geografiska 

gränser samt ge trygghet till kommande generationer och vara rättvist fördelade. (ibid). 

Att fattat hållbara beslut har stor inverkan på folkhälsan, det vill säga hälsa, sjuklighet, 

dödlighet, levnadsvanor samt hälsorisker och skyddsfaktorer för hälsa i olika 

befolkningsgrupper. (ibid s.11–14). Genom att studera hälsan bestämningsfaktorer, de 

faktorer som påverkar individers hälsa på olika nivåer, blir det synligt att olika 

levnadsvillkor påverkar hälsan, bland annat arbetsförhållanden, utbildningsnivå samt 

bostadsförhållanden påverkar hälsan på olika vis och alla dessa delar påverkar varandra 

(ibid, s. 41). Regeringens satsning inom ASF är framför allt en satsning inom den 

sociala och ekonomiska dimensionen. Det blir då genom att studera hälsans 

bestämningsfaktorer synligt om satsningen bidrar till en ökad folkhälsa (ibid). Enligt en 

rapport som statistiska centralbyrån har skrivit 2016 finns det skillnader mellan 

arbetslöshet i olika grupper i samhället (Statistiska centralbyrån 2016, s. 41). 13 procent 

är arbetslösa i Sverige med nedsatt arbetsförmåga och i den övriga befolkningen är 

arbetslösheten 7,5 procent. (ibid). Men även de individer som har nedsatt arbetsförmåga 

och är sysselsatta, har behov av anpassade arbetsförhållanden (Myndigheten för 

delaktighet 2015, s. 24). Det är för många en förutsättning för att kunna utföra sitt 

arbete (ibid). 

 

I en amerikansk studie från 2016 intervjuades personer med psykisk ohälsa som var 

delaktiga i olika arbetsprogram (Torres Stone, Sabella, Lidz, McKay & Smith 2016, s. 

293–294). De beskrev betydelsen av ett arbete med att ha möjligheten att försörja sig 

själv, känslan av att känna sig betydelsefull, sociala kontakter och struktur. Även en 

stärkt självkänsla och ett stärkt självförtroende var det som var tydligt i resultatet (ibid). 

Ett arbete kan också ha stor betydelse för människor som inte har en nära relation till 

familj och vänner (Werner-Seidler, Afzail, Chapman, Sunderland & Slade 2017, s 

1466). I en australiensisk studie från 2017 kom forskare genom enkätundersökningar 

fram till att det finns ett samband mellan depression och svag social kontakt (ibid). 

Även en review studie från Tyskland som genomfördes 2015 visar att för tidig död och 

suicid har kopplingar till arbetslöshet (Hollederer 2015, s. 319). 
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På individnivå finns enligt Hedin med flera, tre utfall av ASF, det första är att ASF ger 

individen erfarenhet och meriter som kan utvecklas till utbildning, praktik eller ett 

arbete (Hedin, Herlitz, Kuosmanen & Laurelii 2015, ss. 55–56). För det andra kan det 

leda till en anställning inom företaget. Det tredje utfallet är att medarbetaren stannar i 

företaget en tid och efter det återgår till arbetsmarknadsåtgärder, sjukvården eller 

socialmyndigheter (ibid). 

En anställning inom ett ASF kan av allmänheten ses som ett misslyckande för att det är 

just ett arbetsintegrerande företag, men vissa individer har inte förutsättningar eller 

förmågan att klara av ett annat arbete (ibid ss. 45–55). Då blir en anställning inom ASF 

en positiv utgång för den individen. Som även då blir en positiv psykisk, fysisk, social 

samt ekonomisk utveckling (ibid). 

I en undersökning som genomfördes i Skottland mellan 2014 och 2015 med djupgående 

halvstrukturerade intervjuer och en fokusgrupp, visades vad ASF har för påverkan på 

hälsa och välbefinnande (Macaulay, Mazzei, Roy, Teasdale & Donaldson 2018, s. 211). 

Undersökningen tydliggör att olika typer av ASF påverkar hälsan på olika sätt. De 

skapar en känsla av ägande och kontroll samt bidrar till en förbättring av det sociala 

livet och den miljö individen vistas i. Dessutom skapar och bidrar de till en meningsfull 

sysselsättning (ibid).  

En meningsfull sysselsättning kan också vara att känna sig värdefull (Gustafsson, 

Paralta & Danermark 2018, s.26). I en svensk undersökning som publicerades 2018 

undersökte författarna hur människor med funktionsvariatoner etablerar sig på 

arbetsmarknaden med stödjande sysselsättningsmetoder. Författarna ville undersöka 

upplevelser av social integration på arbetsplatsen. Framträdande resultat utifrån de 

semistrukturerade intervjuerna var vikten av att vara en värdefull medarbetare och att 

känna den sociala tillhörigheten (ibid). 

 

1.5 ASF påverkan på hållbar utveckling 
 

Hållbar utveckling innebär enligt Pellmer med flera att tillgodose dagens behov utan att 

försämra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina egna behov (Pellmer, 

Wramner & Wramner 2015, ss.206–207). Detta innefattar alla tre dimensionerna av 

hållbarhet, den sociala, den ekonomiska och den ekologiska dimensionen (ibid). 

För att nå de 17 globala målen till år 2030 för en hållbar utveckling krävs att samhället 

tar vara på innovativa arbetsmodeller som visar ett positivt resultat (Regeringen 2019). 
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Mål 10-minskad ojämlikhet, är synligt i det arbete som bedrivs inom ASF men även mål 

3-god hälsa och välbefinnande, mål 12-hållbar konsumtion och produktion samt mål 16-

fredliga och inkluderande samhällen. I huvudmålens delmål syns ASF:s arbete ännu 

tydligare, genom till exempel mål 10.1 minska inkomstklyftorna, mål 3.4 minska antal 

dödsfall genom icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt 16.7 

säkerhetsställa ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande (ibid). 

 

 

För att bygga ett socialt hållbart samhälle krävs att friskfaktorer, som innebär social 

gemenskap, bra bostadsförhållanden och bra levnadsvanor, motverkar olika riskfaktorer, 

i samhället, som innebär ohälsosamma matvanor, olika former av missbruk eller fysisk 

inaktivitet (Pellner, Wramner & Wramner 2015, s. 40). För att skapa goda 

förutsättningar i livet har arbetssituationen en viktig roll för en vuxen människa. Viktigt 

är att ha en känsla av egen kontroll, att kunna påverka sin egen livssituation. Det 

påverkar också våra levnadsvanor, uppkomst av ohälsa och att leva hållbart (ibid. 65). 

För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att fånga upp de individer som är socialt 

exkluderade av olika anledningar och lever i arbetslöshet (Hedin, Herlitz, Kuosmanen & 

Laurelii 2015, s. 101). 

Enligt en review av 641 artiklar som genomfördes i Kanada och publicerades 2018 är 

ASF en dominerande organisatorisk enhet för att delta i arbetet mot sociala, 

miljömässiga samt ekonomiska utmaningar (Shier and Van-Du 2018, s. 995). Dock kan 

svagheten vara att det saknas planer för att bemöta de nutida utmaningarna inom dessa 

områden (ibid). En tvärsnittsstudie som genomfördes i Malaysia 2018 visar att ASF kan 

bidra till hållbarhet (Zainola, Zainolb, Ibrahimc & Afthanorhanb 2018, s. 457). I studien 

deltog 136 företagsledare inom ASF som svarade på enkäter om sina företag och 

resultatet visar att ASF bidrar till tillväxt och hållbarhet. Den visade också att ett 

samarbete företagen emellan skulle öka innovation och hållbarhet ännu mer (ibid). 

Ökat samarbete företagen emellan kan sprida kunskap om de återbruk som många av 

företagen driver (Entreprenörskap & företagande inom social ekonomi 2014b, s.11). Det 

finns drygt trehundra ASF i Sverige och drygt sextio driver återbruk eller second hand. 

En undersökning där Tillväxtverket undersökte secondhandbranschens 

företagsekonomiska och samhällsekonomiska lönsamhet visade det sig att återbruk, 

återvinning och second hand skapade en bra rehabilitering. De bidrog till många olika 

arbetsuppgifter för människor med olika förutsättningar. Undersökningen mäter inga 
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miljömässiga vinster utan endast vinster för samhället utifrån arbetstillfällen och 

arbetsträning (ibid). 

 

 

1.6 Problemformulering 
 

ASF har till antalet utvecklats snabbt men är ett relativt nytt forskningsområde. Fokus 

har länge varit på att få så många individer som möjligt i arbete där målgruppen är de 

marginaliserade i samhället. Det finns kunskapsluckor kring sambandet mellan ASF:s 

verksamheter, hälsa och hållbar utveckling då forskning är bristfällig. ASF är inte heller 

en homogen grupp företag och de verkar med olika förutsättningar. Därför behövs mer 

kunskap kring påverkande faktorer för att ASF skall kunna utföra ett strategiskt arbete 

med insatser som främjar hälsa och hållbar utveckling.  

 

2. Syfte och Frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur ASF främjar medarbetares hälsa och en hållbar 

utveckling. 

 

• Hur anser ASF att de påverkar medarbetarnas hälsa? 

• Hur främjar ASF en hållbar utveckling? 

• Arbetar ASF efter några planer eller policys för att skapa hälsa och hållbarhet? 

 

 

 

3. Metod 
 

Undersökningen har en fenomenologisk hermeneutik ansats med syftet att tolka texten. 

Som i den här undersökningen blir den transkriberade texten utifrån semistrukturerade 

intervjuer (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2014, ss. 3–8). Den 

fenomenologiska ansatsen syftar till intervjupersonens medvetande och erfarenheter där 

medvetande och erfarenheter skall av intervjupersonen formuleras i ord och texten skall 

tolkas av intervjuaren. Hermeneutik bygger på tolkning och förståelse och när 

undersökningen är en empirisk studie är tolkning en viktig del. För att finna ny kunskap 
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analyseras helheten i materialet. Det innebär att intervjuaren skall hitta en innebörd, 

olika delar som skall föras samman till en enhet (ibid). 

 

3.1 Design 
 

Empirin i den här studien är hämtad från litteratur, i form av kurslitteratur samt tidigare 

relevanta studier och rapporter (Rienecker & Stray Jorgensen 2009, s. 202). Det har 

även genomförts semistrukturerade intervjuer. Studien beskriver verksamhetsansvarigas 

uppfattning om hälsa och hållbarhet, studien har en hermeneutisk inriktning för att den 

undersöker just uppfattningen och upplevelsen av hälsa och hållbarhet inom ASF (ibid). 

Det är en kvalitativ studie för syftet är att förstå hur ASF arbetar, (Vilhemsson 2011, s. 

54). Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med individer som driver 

ASF i Mellansverige (ibid). 

 

3.2 Urvalsmetod/undersökningsgrupp 
 

För att besvara syftet på bästa möjliga vis har ett urval gjorts av de individer som 

besitter informationen och kunskapen i ämnet som avser att besvara syftet (Patton, M. 

1990 s.169). Det genomfördes ett strategiskt informationsrikt urval för studien, ett 

medvetet val för att finna information som besvarar syftet (ibid). 

För att undersöka hur ASF arbetar med att främja hälsa och en hållbar utveckling 

utfördes intervjuerna med verksamhetsansvariga på de företag som tillfrågats. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med fyra verksamhetsansvariga på ASF i 

Mellansverige. Syftet med urvalet var att få utifrån intervjuerna en tydlig bild av hur 

verksamheterna bedriver sitt arbete (Gillham 2008, s. 69).  

 

3.3 Datainsamling och frågeinstrument 
 

De individer som inkluderades i studien var verksamhetsansvariga på tillfrågade ASF 

(Olsson & Sörensen 2008, s.112). De anställda i de utvalda ASF exkluderades på grund 

av att studiens syfte var att undersöka hur arbete bedrivs på en övergripande nivå för att 

främja hälsa hos de anställda och en hållbar utveckling. Intervjuguiden bestod av öppna 

frågor med tydliga teman och huvudfrågor (Justesen & Mik-Meyer 2013, ss. 46–47). 

Om intervjupersonen tog upp intressanta ämnen utöver intervjuguiden var det tillåtet för 
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intervjuaren att ställa följdfrågor. Samma öppna frågor ställdes till alla intervjupersoner 

(ibid). 

Då syftet var att beskriva hur ASF arbetade med hälsa och hållbar utveckling var den 

semistrukturerade intervjuguiden uppbyggd på tre teman utifrån detta. Den bestod av 

bakgrund om företaget, utvecklingen av medarbetares hälsa samt hållbar utveckling. 

Intervjuguiden som byggde på tre teman var noggrant genomarbetad genom att 

formulera ett antal frågor kring hälsa och hållbarhet inom området för studien. För att 

sedan noga välja ut ett mindre antal frågor som begränsades för att besvara syftet och 

frågeställningar. Ingen pilotintervju genomfördes då intervjuguiden innehöll relevanta 

och tydliga frågor. 

  

Dessa teman utgick ifrån syftet och frågorna formulerades så att de skulle täcka syftet 

och problemformuleringen. (Se intervjuguide bilaga 1) 

 

 
 

3.4 Genomförande 
 

Intervjupersonerna kontaktades via telefon för att på ett effektivt sätt boka in 

intervjutillfället (Gillham 2008, ss. 111–114). Kort därefter skickades det ett mejl till 

intervjupersonen med ett informationsbrev som beskrev syftet med studien, information 

om de etiska förhållningssätten samt kontaktuppgifter till studenten och dess 

handledare. Detta genomfördes för att effektivisera intervjutillfället, underlätta för 

intervjupersonen samt att visa att intervjupersonen och själva studien tas på allvar. (Se 

bilaga 2) Denna fas beskriver Gillham som förberedelsefasen. Varje intervjuperson blev 

också erbjuden ett exemplar av den färdiga studien (ibid). Vid intervjutillfället, som 

genomfördes ansikte mot ansikte, introducerades intervjun genom att gå igenom de 

etiska förhållningssätten, förklara upplägget av intervjun samt att förklara syftet med 

undersökningen. Intervjuaren uppsökte intervjupersonerna för att genomföra 

intervjuerna som av slump var två kvinnor och två män. Alla fyra intervjuerna 

genomfördes på respektive verksamhet och tre av fyra intervjuer genomfördes i ett 

avskilt rum. Den fjärde intervjun genomföres i ett rum som medarbetare passerade 

genom vid två tillfällen. Det var intervjupersonens eget val då det kändes bekvämt för 

intervjupersonen i fråga. 
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För att undvika missförstånd men även för att uppträda professionellt fick 

intervjupersonerna skriva under ett samtyckesformulär för att delta i studien. (Se bilaga 

3) (Gillham 2008, s. 31). 

Intervjuerna genomfördes på respektive företag och spelades in med hjälp av diktafon. 

Det inspelade materialet var från 17–37 min. Materialet transkriberades dagen efter 

intervjun. Detta genomfördes genom att lyssna på en mening i taget och sedan skrevs 

det ner i ord. När hela texten hade skrivits ned påbörjades en meningskoncentrering för 

att genomföra den tematiska analysen (Olsson & Sörensen 2008, s.131).   

 

 

3.5 Dataanalys  
 

En induktiv linje användes när analysen genomfördes vilket innebär att analysen utgick 

från det som intervjupersonen verkligen sa under intervjun (Olsson & Sörensen 2011, s. 

48). En tematisk analys gjordes för att analysera transkriberingen, som enligt Nowell 

med flera skall genomföras i olika steg. Efter att data samlades in har det lästs igenom 

av intervjuaren flera gånger för att få en korrekt och övergripande bild av intervjun 

(Nowell, Norris, White & Moulis 2017, s.4–11). Sedan plockades ord och meningar ut 

som besvarar syftet. Nästa steg var att sätta ord på dessa som kan beskrivas som 

kodning av materialet. Därefter sattes dessa koder samman till subteman och 

huvudteman, vilka tydligt återspeglade helheten av intervjun. Till sist delades teman in i 

tydliga koder, subteman samt huvudteman. Resultatet redovisas i resultatdelen på ett 

övergripligt lämpligt vis för att tydligt besvara syftet (ibid). (se bilaga 4 & 5) 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
 

I god tid innan intervjuerna genomfördes, informerades intervjupersonerna via mejl om 

studiens syfte, de etiska förhållningssätten, hur materialet kommer att hanteras samt att 

intervjun när som helst kan avbrytas om intervjupersonen så önskar (Gillham 2008, s. 

31–33). Texten innehöll även information om hur materialet kommer att förvaras, vem 

som kommer ha tillgång till det under studiens gång samt hanteringen av anonymitet. 

Det är av stor vikt att detta sker korrekt då intervjupersonen kunde komma att delge 

intervjuaren personlig information. De etiska överväganden som tillämpas är 

informationskravet och samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (ibid). Det fanns en tydlig skriftlig beskrivning på undersökningens 
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upplägg där momenten beskrivs för att intervjupersonen till fullo skulle förstå vad en 

medverkan innebar (Olsson & Sörensen 2008, s. 56). Detta för att intervjupersonen 

noga skulle kunna överväga om den ville delta i studien eller om det fanns risk för att 

uppleva obehag och därför inte önskade att delta (ibid). 
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4. Resultat 
 
 

4.1 Så främjar ASF hälsan hos sina medarbetare 

 

 

4.2 Så främjar ASF en hållbar utveckling 
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Lite av den tidigare forskningen kring ASF har kombinerat forskning om det 

hälsofrämjande arbete som utfördes på ASF samt arbetet för en hållbar utveckling. 

Detta skapade begränsningar i bakgrundsmaterialet för denna studie.  

Det framkom i intervjuerna att det saknades tydliga riktlinjer och planer att arbeta kring 

hälsa och hållbar utveckling på de företag som ingick i studien. Arbetet utformades från 

tidigare erfarenheter, de behov man tidigare erfarit från sin verksamhet samt utbildning.  

 

4.3 Så främjar ASF hälsan hos medarbetarna 
 

Undersökningen visade att ASF främjade hälsan hos medarbetarna och den del av 

resultatet som beskriver det redovisas i tre huvudteman. Huvudteman som är framtagna 

av tolkning med en tematisk analys utifrån den transkriberade texten. De tre 

huvudtemana blev möjligheter, ökad livskvalitet samt förutsättningar för alla. 

 

ASF skapade möjligheter genom möjligheter till socialt deltagande. Ingen sysselsättning 

skapar isolering och många av medarbetarna på ASF har svårigheter att själv ta del av 

sociala aktiviteter på grund av olika anledningar. Det kan bland annat vara 

funktionsvariationer, språksvårigheter eller ohälsa. Möjligheter till ekonomisk 

utveckling skapas genom en inkomst, individen kan köpa det som behövs och kan leva 

ett liv utan oro att inkomsten inte skall täcka utgifterna.  

  

ASF bidrog till ökad livskvalitet genom att medarbetaren fick en bättre fysisk och 

psykisk hälsa. I många fall minskade både läkarbesök och medicinering under 

medarbetarens vistelse på ASF. Det utvecklades även sundare levnadsvanor bland 

medarbetare. Människor växte och fick en ökad självkänsla genom de kan visa att de 

klarar av ett utföra sitt arbete. 

 

” […] Läkarna skakar på huvudet och förstår inte att folk klarar av att 

jobba i den omfattningen som det gör efter att de varit här och arbetstränat, 

att det har hållit igång. Så det är många solskenshistorier här.” 

 

Förutsättningar för alla skapades genom inkludering, här skapades ett arbete efter 

medarbetarens förmåga. Medarbetarna inkluderades på arbetsmarknaden utefter sin 

förmåga att utföra arbetet. Det identifierades en förståelse för allas olikheter och ett 
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genomgående värdering om allas lika värde. ASF skapade delaktighet och gemenskap 

genom att alla är välkomna oavsett vem du är eller vad du har för svårigheter. 

Jämställdhet låg i ASF:s värderingar och låg till grund för verksamheterna. Förståelse 

för varandra och förståelse för att alla har olika förutsättningar för att utföra ett arbete 

var en avgörande del i arbetet.  

 

” […] Det ligger liksom i vår grundvärdering, eftersom vi pratar om att 

innesluta människor, att inkludera och inte exkludera, vi försöker verkligen 

få människor att känna den där delaktigheten oavsett vem du är och 

varifrån du kommer.” 

 

 

4.4 Så främjar ASF hållbar utveckling 
 

Undersökningen visar att ASF främjar en hållbar utveckling och den del som beskriver 

detta redovisas i ett huvudtema, hållbarhet. För att beskriva huvudtemat finns tre 

subteman, social, ekonomisk samt ekologisk.  

Det sociala var synligt genom ASF arbetet för att inkludera människor i arbetslivet och 

den sociala gemenskapen som ett arbete innebär. Att de aktivt skapade arbetstillfällen 

till människor genom att se deras styrkor istället för att identifiera vad de har för 

begränsningar. Men också ASF sätt att främja jämställdhet i företagen och deras 

förståelse för allas olikheter.  

 

” Först så tittar du, så ser du funktionsvariationen och här, vi måste ju gå 

vidare för att kunna se människan.” 

 

Den ekonomiska dimensionen var synlig genom företagens bidrag till att minska den 

ekonomiska stressen hos medarbetarna. Att ha en fast inkomst påverkade medarbetarna 

positivt ur ett hälsoperspektiv samt sett ur ett samhällsperspektiv så ger individer med 

fast inkomst, köpkraft, minskade behov av bidrag samt minskade vårdkostnader.  

 

” När man tittar på ekonomi som jag sa tidigare, det här socioekonomiska 

bokslutet som man ska göra i sådana här företag, där man visar på, 
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vårdkostnader minskar, det polisiära minskar, socialtjänstens kostnader 

minskar, försäkringskassans sjukpenning minskar […]” 

 

ASF bidrog till minskad konsumtion, genom deras återbruksverksamhet visar ASF ett 

hållbarhetsarbete som identifierar den ekologiska dimensionen. Men också ASF:s 

miljömedvetenhet, till exempel var så mycket som möjligt av inredningen på företagen 

second hand. Det fanns ett miljömedvetet tänk som genomsyrade ASF:s verksamhet. 

Alla fyra företagens affärsidéer byggde bland annat på återbruk eller second hand. De 

fördes samtal inom verksamheterna om miljön och hur företaget kunde påverka miljön 

med sitt arbete.  

 

” Det är bättre att vi får det här bordet av dem och så ställer vi det här 

istället för att de skall åka med det till soptippen och slänga det, vilket 

gjorde att vi kunde anställa en person istället för att köpa ett bord. […] Vi 

tar vara på människorna, vi tar vara på saker, vi tar vara på det mesta för 

att det är ett ASF.” 

 

 

5. Diskussion 
 

Undersökningens resultat visar att ASF främjar medarbetares hälsa. Det skapades tre 

huvudteman för att redovisa resultaten, temana var, möjligheter, ökad livskvalitet samt 

förutsättningar för alla. I studien framkommer även att ASF främjar hållbar utveckling 

genom de sociala, ekonomiska och det ekologiska tjänster som företagen utför samt 

genom företagens arbetsintegrerande inriktning. 

 

Undersökningens resultat visar tydligt betydelsen av att ha ett arbete som kan innebära, 

möjligheter att försörja sig själv, en känsla av att känna sig betydelsefull, den sociala 

kontakten och ökat självförtroende. Resultaten styrker Torres Stone, et Al (2016) studie 

som att känna sig betydelsefull och ha en uppgift att utföra stärker människor och deras 

hälsa (ibid). Den sociala kontakten som ett arbete medför är också viktig för människors 

hälsa och välbefinnande. Det, beroende på individernas sociala stöd och sociala 

relationer påverkas hälsan i positiv eller negativ riktning. Undersökningen klargör också 

att arbetskollegorna är den enda sociala kontakten för många av anställda på ASF vilket 
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får en väldigt stor betydelse för hälsan. Resultatet stärks av det som beskrivs av 

(Werner-Seidler, et, al (2017) om sambandet mellan svag social kontakt och depression 

(ibid).  

Undersökningens resultat visar också en ökad livskvalitet som innebar ökad fysisk och 

psykisk hälsa, minskad medicinering, färre läkarbesök samt att människor växte och 

skaffade sig hälsosammare levnadsvanor. Det stärks i en studie där inkomstkällor 

förändrades i positiv riktning genom att sjukpenningsantal och förtidspensionering 

minskade efter anställning i ASF (Entreprenörskap & företagande inom social ekonomi 

2014, ss.3–11).  

En ökad livskvalitet bidrar också till hållbar utveckling. Den ekonomiska pressen från 

samhället minskades på grund av till exempel minskade bidrag och minskade 

sjukvårdskostnader. Det påverkade också det sociala deltagandet då medarbetarna blev 

mer inkluderade i samhället och fick en uppgift som kändes viktig, medarbetarna växte 

och kände sig behövda. Den ekologiska dimensionen av hållbarhet genomsyrades i 

företagen eftersom alla företag använde återbruk som en del av verksamheten. Det 

innebar också att medarbetarna fick kunskap om och förståelse för vikten att återbruka 

och att värna om miljön.  

Som litteraturen beskriver, arbetar ASF med olika aspekter av hållbarhetsbegreppet. 

(Pellner, Wramner & Wramner 2015, s.207). Det är tydligt att de olika 

hållbarhetsdimensionerna påverkar varandra men inte på bekostnad av varandra. Det är 

en positiv påverkan som innebär att arbetet inom den sociala dimensionen, exempelvis 

social inkludering, påverkar bland annat den ekonomiska dimensionen med minskade 

samhällskostnader. Då detta integrationsarbete i stor del bygger på återbruk 

framkommer hållbarhetsarbetet på ett tydligt sätt. Alla tre dimensioner finns med i 

arbetet med att integrera människor som är långt ifrån arbetsmarknaden (ibid). Dock 

skulle det behövas mer uppföljning utifrån den ekologiska dimensionen för att se 

miljöarbetet (Entreprenörskap & företagande inom social ekonomi 2014b, s.11). Det 

återbruk som ASF utför visar på ett arbete för ekologisk hållbarhet och inte bara för den 

sociala hållbarheten utifrån att skapa arbetstillfällen. Enligt undersökningen som 

beskrivs i rapporten har det inte tidigare uppmärksammats (ibid). 

 

För att ASF ska kunna bemöta de utmaningar som samhället står i vad gäller 

hållbarhetsfrågor krävs det att ASF företagen samarbetar (Zainola, Zainolb, Ibrahimc & 

Afthanorhanb 2018, s. 457). Det skulle kunna innebära att bilda nätverk för att utbyta 
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erfarenheter, sprida information samt stötta varandra i arbetet. Utifrån nya samarbeten 

skulle det kunna tas fram planer och riktlinjer för det fortsatta arbetet vilket (Shier and 

Van-Du 2018, s. 995) förordar då det enligt dem skulle kunna underlätta för 

verksamheterna att driva ett mer effektivt och innovativt hållbarhetsarbete (ibid). Det 

bekräftas i studien då det framkom att nätverk upplevdes som positivt och utvecklande. 

Dock har det ännu inte resulterat i några riktlinjer att arbeta efter. 

 

Urvalet för undersökningen var lämpligt för att besvara syftet, de individer som hade 

relevant information för att besvara syftet var också de individer som deltog i 

undersökningen (Patton 1990, s. 169). Det framkom i intervjuerna att 

intervjupersonerna stod medarbetarna nära, då de på företagen tillbringade mycket tid 

tillsammans, vilket också styrkte att urvalet var korrekt utfört (ibid).  

För att få en högre trovärdighet i studien hade det varit fördelaktigt med ytterligare 

intervjuer. Trots det uppstod ändå en form av mättnad vilket innebär att data som 

genererades i de olika intervjuerna ändå var likvärdig.  

Att använda en kvalitativ studie som metod var framgångsrikt då de olika företagen 

hade många olika erfarenheter och berättelser. 

En längre intervjutid hade inneburit mer insamlade data och om intervjuaren ställt fler 

följdfrågor under intervjun hade den kunnat öka (Justesen & Mik-Meyer 2013, ss. 46–

47). Av brist på rutin att genomföra intervjuer blev det endast ett fåtal följdfrågor vilket 

också hindrade en bredare tematisk analys. Trots detta mäter frågorna vad det avser att 

mäta då syftet och frågeställningarna besvaras. Då endast fyra intervjuer genomförs kan 

inte resultatet generaliseras vilket innebär att resultatet inte kan tillämpas på en större 

population (Justesen & Mik-Meyer 2013, s.37). Urvalet styrks dock då alla 

intervjupersoner har samma befattning inom företaget och att de besitter den 

information som eftersöks samt att undersökningen bekräftar tidigare studier (Patton, 

M. 1990 s.169). 

 

Undersökningen resulterade inte i några förut okända resultat, dock styrker 

undersökningen tidigare studier som genomförts. Resultaten bekräftar även att fler 

studier inom området behövs för att stärka ASF i arbetet för folkhälsa och hållbar 

utveckling. 
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6. Slutsats 
 

ASF bedriver hälsofrämjande arbete och är en värdefull aktör i arbetet för en hållbar 

utveckling. Likväl är ASF ett relativt nytt forskningsområde och i behov av fler 

vetenskapliga undersökningar. Den här studien bekräftar tidigare studier om det 

hälsofrämjande och hållbarhetsarbete som genomförs inom ASF. Mer kunskap behövs 

kring vilka svårigheter företagen möter och om deras behov för att stärka deras arbete 

för folkhälsa och hållbar utveckling. Det behövs riktlinjer för folkhälsa- och 

hållbarhetsarbete för företagen och det behövs mer forskning för att få mer kunskap om 

folkhälsa och hållbar utveckling inom ramen för ASF.  
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Bilaga 1-Intervjuguide 
 

Introducerar intervjun 

Går igenom de etiska förhållningssätten med intervjupersonen, förklarar upplägget på 

intervjun samt syftet med studien. 

 

Bakgrund om företag 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Har du arbetat med ASF eller liknande uppgifter tidigare? Berätta. 

 

Vad har du för utbildning? 

- Har någon utbildning kring ASF? 

 

Vill du berätta lite om vad din roll på företaget innebär. 

 

Hur många medarbetare finns det i företaget? Vilka arbetsuppgifter har de? 

 

Skulle du vilja beskriva vilka varor/tjänster ni erbjuder? 

 

Utveckling av medarbetares hälsa 

Vad tycker du ASF ger medarbetaren förutom ett arbete/anställning? 

 

På vilket sätt skulle du säga att ASF främjar medarbetarnas hälsa? 

 

Hur skulle du beskriva betydelsen av ett arbete/anställning för medarbetarnas hälsa på 

den här arbetsplatsen? 

 

Hur upplever du att medarbetarna hälsa utvecklas över tid på den här arbetsplatsen? 

- Både fysik psykisk och socialt? 

 

På vilket sätt anser du att den här arbetsplatsen främjar anställdas hälsa? 

 

Vad mer anser du behövs för att förbättra medarbetares hälsa på ASF? 



 

 

 

Hållbar utveckling 

Definiera 

Hållbar utveckling består av tre dimensioner, den sociala, den ekonomiska och den 

ekologiska dimensionen.   

Social hållbarhet innebär att människor skall leva med god hälsa utan orättfärdiga 

skillnader. Att de lever i ett samhälle med hög tolerans och tillit där människors lika 

värde står i centrum.  

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturens resurser långsiktigt så den kan 

försörja människor även för kommande generationer. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att en ökning av ekonomiskt kapital inte får ske på 

bekostnad av naturresurser eller sociala resurser. 

 

Hur anser du att ni/ert ASF arbetar med social hållbarhet? 

 

Hur anser du att ni/ert ASF arbetar med ekonomisk hållbarhet? 

 

Hur anser du att ni/ert ASF arbetar med ekologisk hållbarhet? 

 

Arbetar ni utifrån någon plan eller några mål kring hållbar utveckling? 

- Om ja, beskriv kort. 

 

Vad skulle du säga är ett viktigaste ni bidrar med för att skapa en hållbar utveckling? 

 

Finns det något mer du vill säga om det här? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

  

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2-Informationsbrev 
  

Hur arbetar arbetsintegrerade sociala företag med folkhälsa och hållbar 

utveckling? 

 

Studien jag kommer att genomföra undersöker hur arbetsintegrerade sociala företag 

arbetar med folkhälsa och hållbar utveckling. Den kommer bygga på intervjuer med de 

individer som driver företagen. Jag som utför studien heter Anna Danielsson och 

studerar till folkhälsostrateg för hållbar utveckling på högskolan i Gävle. Studien är ett 

examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen. Dessa intervjuer kommer att 

beröra din uppfattning och dina erfarenheter av det folkhälsoarbete ni bedriver på 

företaget. Intervjun beräknas ta cirka 60 min och kommer att spelas in samt skrivas ut i 

text.  

 

Väljer du att delta i studien kommer informationen du lämnar att behandlas 

konfidentiellt. Den kommer förvaras inlåst och endast jag själv samt handledare 

kommer ta del av den. Resultatet kommer att redovisas muntligt och skriftligt men på så 

vis att ingen enskild kan identifieras. Du som deltar kommer vara helt anonym och du 

kan när som helst avbryta intervjun utan någon förklaring varför.  

 

När arbetet är färdigt och godkänt kommer det inspelade materialet samt den nedskrivna 

texten att förstöras. Det godkända examensarbetet kommer att publiceras på 

Divaportalen. Du får också ta del av det färdiga arbetet i form av ett utskrivet exemplar.  

 

 

Hör gärna av dig om det uppstår några funderingar. 

 

Med vänlig hälsning Anna Danielsson 

 

 

 

 

Ansvarig för studien                      Handledare 

Anna Danielsson                      Agneta Morelli 

07********      

 

 
 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.licdn.com%2Fdms%2Fimage%2FC4D0BAQE-QdhyyrLF1g%2Fcompany-logo_200_200%2F0%3Fe%3D2159024400%26v%3Dbeta%26t%3DleSCedGsTWVjtiak1FYJwWbvU0NdKBZf0tckkDS7V0o&imgrefurl=https%3A%2F%2Fse.linkedin.com%2Fschool%2Fh-gskolan-i-g-vle%2F&docid=y23OZzJOUYJnxM&tbnid=vjC36I7kykZMeM%3A&vet=1&w=200&h=200&bih=482&biw=1012&ved=2ahUKEwj1p-q6uIHhAhVJxIsKHZpXB4sQxiAoAXoECAEQFQ&iact=c&ictx=1


 

 

 

Bilaga 3-Samtycke till deltagande i uppsatsstudie 
 

Samtycke till deltagande i uppsatsstudie 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där Anna Danielsson, student på 

Högskolan i Gävle undersöker hur arbetsintegrerade sociala företag arbetar med 

folkhälsa och hållbar utveckling. Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande 

genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  

  

Medgivande  

Jag har tagit del av informationen kring studien, är medveten om hur den kommer att gå 

till och den tid den tar i anspråk.   

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den 

påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor.   

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad och vad syftet 

med studien är.  

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva förklara varför.   

• Jag ger mitt medgivande till att lagra och bearbeta den information som samlas 

in under studien.  

 

Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än den student och den 

handledare som är knutna till studien kommer att ta del av det insamlade 

materialet.  

   

Gävle den    april, 2019  

                    

…………………………………  ………………………………… 

Namnteckning   Namnförtydligande 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4-Analysschema för hur ASF främjar hälsan hos 

sina medarbetare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gemenskap 

• Medbestämmande 

• Delaktighet 

• Delägarskap 

• Arbete för olika 

förutsättningar 

• Sociala möten 

• Mindre läkarbesök 

• Mindre medicinering 

• Läker 

• Människor växer 

• Bättre levnadsvanor 

• Förståelse för olikheter 

• Allas lika värde 

• Företagens värderingar 

• Arbete för olika 

förutsättningar 

• Stöd  

 

• Socialt deltagande 

• Ekonomisk utveckling 

• Bättre hälsa 

• Ökad självkänsla 

• Inkludering 

• Jämställdhet 

• Förståelse för varandra 

 

 

• Möjligheter 

• Ökad livskvalitet 

• Förutsättningar för 

alla 

 



 

 

 

Bilaga 5-Analysschema för hur ASF främjar hållbar 

utveckling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Förståelse för 

olikheter 

• Grunden i företagen 

• Människor möts 

• Jämställdhet 

• Allas lika värde 

• Ekonomisk situation 

• Minskade bidrag 

• Återbruk 

• Investeringar i 

verksamheterna 

• Söker aktivt 

sysselsättning till 

individer 

• Miljömedvetna val 

• Inkludering 

• Förståelse 

• Minskad stress 

• Minskade 

samhällskostnader 

• Miljömedvetenhet 

• Miljömedvetna 

affärsidéer 

 

• Social 

• Ekonomisk 

• Ekologisk 

 

• Hållbarhet 

 


