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Sammanfattning 

 
På Samhall AB, i region Luleå avslutades i april 2008 ett försök med en projektanställning på 
ett halvår, med början i oktober 2007, där en person koncentrerat arbetade med 
övergångsarbetet. Vid en övergång får arbetstagare på Samhall hjälp att ta sig till en 
anställning på den övriga arbetsmarknaden. Den person som fick uppdraget hade i normala 
fall sin anställning på Arbetsförmedlingen. Syftet med detta examensarbete var att göra en 
utvärdering av vad denna typ av projekttjänst har haft för betydelse för övergångsarbetet på 
Samhall AB i region Luleå. De frågeställningar som ställdes var: Vilken betydelse har 
projektanställningen haft för övergångsprocessen under tiden den pågick? Har denna tjänst 
haft någon faktisk effekt på antalet övergångar? Hur har samarbetet fungerat mellan 
personalledarna och den projektanställde och har det haft betydelse för utfallet? Finns det 
problem med övergångsprocessen som det ser ut idag? Finns det önskemål om förändringar i 
det arbete som pågår av både ledningspersonal och övriga arbetstagare? Vad motiverar 
arbetstagare som sökt övergång att genomgå processen? Resultaten av denna undersökning 
visade att inte bara antalet övergångar ökade med det dubbla under denna tid, utan även att 
personalledarna upplevde denna period som mycket positiv då de fick avlastning med just 
övergångsarbetet. Detta märktes även bland arbetstagarna som kände sig mer motiverade att 
faktiskt ta itu med att jobba mot en övergång, när de nu fick så mycket hjälp och tid av en 
person. Om den metod som den projektanställde hade, akvirering av arbete, har haft betydelse 
för antalet övergångar som skedde under den aktuella perioden diskuteras.  
 
Nyckelord: Samhall, övergångsprocessen, arbetsmotivation 
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Abstract 

At Samhall, region Lulea, a trial involving a project contract for six months, starting in 
October 2007, where a person only focused on transitional work, was closed in April 2008. A 
transition means that workers at Samhall get help to get to an employment at the open labor 
market. The person, who had this position, normally had his job at the Employment Office. 
The purpose of this thesis was to evaluate this type of project´s impact on the transition 
process at Samhall Lulea. The questions raised where: What impact had the project on the 
employment transition? Did this project have any real effect on the number of transitions? 
How has the cooperation between the staff and the person responsible for the project been and 
has it had any influence on the outcome? Are there problems with the transition process as it 
is today? And are there any requests for changes in the ongoing work of both management 
personnel and other workers? What motivates workers, to take part in the transition process? 
The results showed that not only the number of transitions were twice as many during this 
time, but also that the personnel managers experienced this period as very positive since they 
got help with a great deal of the transition work. This was also noticeable among the workers, 
who felt more motivated to actually deal with the working towards a transition, now when 
they had got so much help and time from this person. It is also discusses if the method, that 
the person responsible for the project used has been important for the number of transitions 
that occurred during the period in question.  

Keywords: Samhall, transition process, work motivation 
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Introduktion  
 

Enligt en rapport från Statens offentliga utredningar (SOU, 1997:64) grundar sig den 
arbetsmarknadspolitik som förs i Sverige idag på att alla skall ha rätt till ett arbete. Därför 
prioriteras aktiva insatser framför passiva kontantstöd. Några exempel på sådana insatser är 
rehabiliterande åtgärder som skyddat arbete, anställning med lönebidrag och olika 
anpassningar ute på arbetsplatserna. Så sker även för dem som har ett arbetshinder av något 
slag. Enligt en definition hämtad från Nationalencyklopedin (2010) är begreppet arbetshinder 
en beskrivning av de effekter, som ett eller flera medfödda, eller förvärvade, funktionshinder 
kan ge på den enskildes möjligheter att utföra ett visst arbete. I rapporten från Statens 
offentliga utredningar (SOU, 1997:64) står att en förhållandevis liten funktionsnedsättning 
ibland kan få som konsekvens att personen inte kan utföra arbeten som ställer stora krav på 
den fysiska eller psykiska arbetsförmågan Inte alla personer med funktionshinder har ett så 
svårt funktionshinder att de inte skulle kunna delta i arbetslivet. Det finns olika sätt att 
reducera, eller helt ta bort arbetshindret, genom olika insatser ute på arbetsmarknaden, som 
till exempel anpassade arbetsvillkor och speciellt anpassade krav på den enskilde. Detta kan 
stärka individens förmåga att kunna delta på den öppna arbetsmarknaden. De åtgärder som 
syftar till sysselsättning åt personer som har ett arbetshandikapp är anställning med 
lönebidrag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA), arbete inom Samhallkoncernen 
och näringshjälp till dem som vill bli egna företagare (SOU, 1997:64).  
 
På Samhall AB i region Luleå, arbetsområde Luleå - Boden, avslutades i april 2008 ett försök 
med en projektanställning på ett halvår, med början i oktober 2007, där en person 
koncentrerat arbetade med det så kallade övergångsarbetet. Den person som fick uppdraget 
hade i normala fall sin anställning på Arbetsförmedlingen. Den projektanställde arbetade efter 
en metod där det främsta målet var att fokusera på en arbetssökandes kunskaper, förmågor 
och erfarenheter och där den arbetssökandes funktionshinder kom i andra hand för att få till en 
så bra matchning som möjligt med ett arbete som passar bäst för just den personen. Metoden 
kallas akvirering av arbete. Det fanns flera syften med projekttjänstens inrättande och ett av 
dessa var att den projektanställde skulle arbeta koncentrerat med att hjälpa de personer som 
hade visat sig motiverade, och gångbara, för att hitta ett arbete utanför Samhall. Ett annat 
syfte var att hela tiden ha ett nära samarbete med personalledarna så att arbetssättet därefter 
skulle kunna överföras till dem och utveckla deras kompetenser.  
 
På Samhalls officiella hemsida (2008a) står att läsa att Samhall AB är ett statligt bolag och att 
det finns representerat på 250 orter över hela Sverige. Med drygt 22 tusen anställda är 
Samhall ett av landets största företag. Med så många medarbetare inom företaget finns 
erfarenheter inom en rad olika typer av branscher och företaget är därmed flexibelt i vilka 
uppdrag det klarar av att ta. Några exempel på arbetsområden där företaget använder sig av 
bemannade lösningar är industriproduktion, fastighetsservice, förpackning och plockning, 
städservice och service för äldre samt lager och logistik. Inbyggd verksamhet med långsiktigt 
åtagande som exempelvis bemannade lösningar är en av de saker som Samhall har 
specialiserat sig på. Bemannade lösningar innebär att Samhalls medarbetare finns ute på olika 
jobb hos andra företag, men att Samhall fortfarande står för personalledningen av sin 
personal. Framförallt är dock Samhalls kärnuppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande 
arbeten för personer med funktionshinder. Till detta uppdrag hör att möjliggöra för individen 
att växa utifrån sina egna förutsättningar, bygga upp en tro på sig själv och prova på olika 
arbetsuppgifter som utförs på den övriga arbetsmarknaden. Ett annat av målen är att de 
anställda ska uppleva en meningsfull vardag och träna för en eventuell övergång från 
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företaget samt att producera varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad (Samhall AB, 
2008b).  
 
Åberg (1992) menar att en av de viktigaste rehabiliteringsresurserna som en arbetsplats kan 
bistå med är möjligheten att få tillgång till ett arbete samt att få anpassade 
arbetsförutsättningar. På så sätt kan individen få en chans att utvecklas genom sitt arbete. 
Författaren tar upp verksamheten på Samhall AB som ett exempel på när detta har fungerat. 
Samhalls syfte är att vara en arbetsplats, som vilken som helst där arbetet består av produktion 
av efterfrågade varor och tjänster. Samhall AB har dock även som mål att vara en arbetsplats 
för människor med olika arbetshandikapp, där de skall ha möjlighet att få ett arbetsliv som är 
meningsfullt och utvecklande. Ett av de mål som staten har satt upp för verksamheten i 
företaget är övergång till det reguljära arbetslivet. Enligt Åberg (1992) skall arbetstagarna 
inom företaget genomgå en utveckling mot att nå detta mål. Genom utvidgat kunnande, 
arbetserfarenheter och arbetsträning skall de kunna söka sig till reguljära arbeten.  
 
Enligt uppgifter från Samhall AB:s officiella hemsida (2008c) skall Samhall vara det ledande 
företaget på arbetsmarknaden när det gäller utvecklingsmöjligheter genom arbete för personer 
som har funktionshinder. Samhall bidrar till att utveckla arbetsmarknaden för dessa personer 
genom att lyfta fram dem som en verklig resurs i arbetslivet. Enligt informationen på 
hemsidan finns glädjen att kunna delta på arbetsmarknaden med i det vardagliga arbetet på 
Samhall AB, vilket bidrar till att arbetsmotivationen är hög hos företagets anställda. Enligt en 
informant i ledningen på Samhall i region Luleå innefattar Samhalls arbetspolitiska uppdrag 
från staten fyra tydliga huvudmål som skall uppnås:  
 
• Samhall skall prioritera rekrytering från prioriterade målgrupper, det vill säga 

personer med fysiska, intellektuella eller psykiska funktionshinder. 
 

• Samhall följs upp av staten med avseende på antalet arbetade timmar. Under 2008 
var det statliga målet att kunna erbjuda 425 000 arbetstimmar eller 320 anställningar i 
region Luleå. Dessa mål som staten sätter upp förändras från år till år.  
 
Övergångar till andra jobb på arbetsmarknaden. Målet för antalet övergångar sätts av 
staten och 2008 var målet att 5% av de anställda på Samhall AB över hela landet skall 
övergå till öppen arbetsmarknad.  
 

• En ekonomi i balans.  
 

Företagets verksamhet bygger på en etikpolicy där några grundläggande värderingar 
tydliggörs: 
 

• Tron på alla människors lika värde 
• Tilltro till alla individers inneboende förmåga 
• Arbetets värde för individuell och samhällelig utveckling 

 
Alla delar i verksamheten skall dessutom präglas av helhetssyn, delaktighet och 
affärsmässighet. Etikpolicyn har tagits fram av Samhalls styrelse och skall vara vägledande 
för alla medarbetare inom Samhall AB. Det är upp till varje chef att ansvara för att riktlinjerna 
blir kända och efterlevs. Etikpolicyn skall vara som ett stöd för varje medarbetare i 
hans/hennes yrkesroll, samt även gälla vid de beslut som tas och vid företagets agerande 
gentemot kunder, leverantörer, kollegor, ägare och övriga intressenter. På Samhalls Intranet, 
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som dock enbart är tillgängligt för Samhalls anställda, står att Samhall AB, som 
arbetsmarknadspolitisk aktör och ägt av staten, är beroende av rådande politiska 
ställningstaganden, statlig finansiering och den utveckling som sker på arbetsmarknaden. Ett 
omfattande förändringsarbete har de senaste åren ägt rum inom Samhall för att utveckla den 
politiska rollen och för att snabbare hantera förändringar i arbetslivet (Samhall AB, 2008d). 
 

 

Tidigare forskning 
 

Samhall AB och dess roll i svensk arbetsmarknads - konkurrens 
 
I en rapport från Statens offentliga utredningar (SOU, 2003:56) står att regeringen den 7 mars 
2002 bemyndigade Näringsdepartementet att tillsätta en särskild utredning med uppgift att se 
över styrningen och riktningen i företaget Samhall AB, samt att utreda om företaget uppfyller 
de arbetsmarknadspolitiska mål som har satts upp för verksamheten. Jan Rydh, f.d. 
landshövding, blev förordnad som särskild utredare för detta uppdrag tillsammans med en rad 
andra personer. Vid denna utredning, vilken fick uppdraget förlängt till den 31 maj 2003, 
gjordes en kartläggning av vilka behov som fanns av att hitta arbetsplatser som var 
meningsfulla och utvecklande för personer med arbetshinder. Det gjordes en bedömning av 
vilket behov det fanns i landet av arbetslivsinriktad rehabilitering och den visade att upp till 
70 000 personer stod i kö för att kunna ta del av den formen av insatser. I utredningen slogs 
även fast att alla dessa personer skulle behöva en individuell kartläggning av sina behov och 
få hjälp att hitta relevant och givande sysselsättning eller arbete. Resultaten av utredningen 
visade att det var mellan 25 000 och 30 000 personer i Sverige som var i behov av en trygg 
arbetsplats. Med en trygg arbetsplats menas en arbetsplats där individen kan känna att han 
eller hon hör hemma, där arbetsuppgifterna anpassas till ens arbetsförmåga och där individen 
kan vara trygg i att framtida försörjning är säkrad. Med ett mål på fem procent övergångar till 
öppen arbetsmarknad utanför Samhall fann dock den här utredningen det svårt att se hur 
Samhall skulle kunna vara ett rehabiliterande företag för människor med arbetshandikapp 
(SOU, 2003:56).   

 
I ovanstående rapport går även att läsa att anställningsförhållandena på Samhall AB ser 
likadana ut mellan arbetsgivare och arbetstagare som på vilken annan arbetsplats som helst. I 
huvudsak är Samhall AB ett företag som sysselsätter personer med arbetshinder. I 
utredningen ansågs dock att många av de personer som har ett arbetshinder inte skulle gynnas 
av en anställning på just Samhall. Vidare att många av de personer som varit länge på 
Samhall hade kommit att se företaget som en trygghetsanställning. Det ansågs att ju längre en 
individ har varit anställd på Samhall, desto svårare var det för henne/honom att lämna 
företagets trygga famn. Nästan 40 procent av de anställda hade varit på Samhall AB i tio år 
eller mer. I utredningen fastslogs att det är viktigt att ta tillvara dessa personers vilja och 
ambition så att de inte riskerar att låsas in ett system som de sedan har svårt att ta sig ur 
(SOU, 2003:56).  
 
I rapporten från Statens offentliga utredningar (SOU, 2003:56) går även att läsa att det inte 
har skett någon positiv utveckling gällande de ekonomiska anslag som skall gå till Samhall 
AB sedan 2003. Detta i kombination med att möjligheten för nyrekryteringen till Samhall var 
1000 personer fördelat över hela landet gjorde att själva företaget Samhall inte ansågs ha så 
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stor betydelse, jämfört med arbetsförmedlingen, när det gäller att hitta arbetsplatser med 
möjlighet till rehabilitering och utveckling för personer med arbetshinder. Samhall AB har 
dock en viktig och avgörande betydelse för de människor som redan arbetar i företaget. De 
arbetsmarknadspolitiska insatserna skall ha som mål att verka för integrering av personer med 
arbetshandikapp på den öppna arbetsmarknaden. Samhall AB ansågs inte uppfylla de målen, 
men att det ändå fanns potential för Samhall att kunna  bli ett rehabiliterande företag och med 
sina erfarenheter och kompetenser bli en förebild för andra företag, kommuner och 
organisationer. Det som framkom i betänkandet var att det inte räcker med att staten använder 
sig av ett företag, Samhall AB, i rehabiliteringsarbetet för personer med arbetshinder. Därför 
föreslogs att fler lokala alternativ och komplement måste komma till för att målen för ökad 
integrering på arbetsmarknaden för dessa personer skall uppnås (SOU 2003:56).  

 
Även vid en granskning som gjordes av Riksrevisionsverket (RRV) år 1999 visade resultatet 
att många av dem som arbetade på Samhall AB hade blivit anvisade en plats i företaget utan 
att de egentligen tillhörde den tänkta målgruppen. Ca 12 procent av dem som hade blivit 
anvisade en anställning på Samhall AB saknade ett arbetshandikapp och ca 3 procent hade 
inget funktionshinder alls (RRV, 1999:18). I granskningen fastslogs att arbetsförmågan var 
högre än vad som hade antagits tidigare och att dessa personer på så sätt inte fick den 
stimulans och utveckling i arbetet som var tänkt. Resultaten av denna granskning visade även 
att antalet faktiska övergångar var lägre än den övergångspotential som fanns inom 
personalgrupperna på Samhall. De tre huvudorsakerna till detta sades vara det förändrade 
arbetsmarknadsläget, det sätt på vilket Arbetsförmedlingen hanterade regelverket och 
konflikten inom Samhall när det gällde flera av verksamhetsmålen. RRV (1999:18) kunde 
konstatera att affärsverksamheten prioriterades på bekostnad av de arbetsmarknadspolitiska 
och sociala målen. En av orsakerna sades vara det allt högre kravet på kompetens på 
arbetsmarknaden och i arbetslivet och det uppmärksammades att det hade skett en markant 
förändring sedan 1990. Från RRV:s (1999:18) sida gavs förslag på att vissa av de brister som 
hade hittats kunde åtgärdas genom en mer uppstramad praxis inom Arbetsförmedlingen och 
att Samhall, å sin sida, skulle jobba mer med att fokusera på att utveckla sin personal.  
 
Samtidigt ansåg RRV (1999:18) att arbets- och personalledarna är viktiga resurser för att 
arbetet med personalutvecklingen och övergångsarbetet ska lyckas. Dock har Samhall AB 
som koncern fått nya ekonomiska krav som, i sin tur, har inneburit rationaliseringar inom 
organisationen. Detta märktes inte minst på att antalet personalledare under 1990-talet 
minskades med 30 procent. Enligt RRV (1999:18) har arbets- och personalledarna en svår roll 
inom Samhall då de samtidigt som de skall försöka upprätthålla en effektiv produktion även 
skall ansvara för att de anställda får en positiv arbetsutveckling/rehabilitering. Både intervjuer 
och statistik pekar, enligt RRV (1999:18), på att arbetsledarna väljer att prioritera 
produktionen framför personalutvecklingen, vilket innebär att produktiva personer inom 
företaget inte i lika hög grad får hjälp och stimulans att övergå till annat arbete. Den bristande 
måluppfyllelsen gällande antalet övergångar och personalutveckling har dock sin botten just i 
arbetsledarnas svåra arbetssituation. Arbetet med övergångarna försvåras ytterligare av att de 
arbetshandikappade lätt känner sig för trygga i sin anställning på Samhall och därför inte 
vågar ta steget ut. I många av dessa fall handlar det dock om personer som har blivit uppsagda 
på grund av arbetsbrist eller sjukdom och som därefter har gått en längre tid utan arbete 
(RRV, 1999:18).  
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Rapportens syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna rapport är att göra en utvärdering av vad den projekttjänst som tillsattes i 
region Luleå har haft för betydelse för övergångsarbetet i regionen.  

 
De frågor som sökes besvaras är: 

• Vilken betydelse har projektanställningen haft för övergångsprocessen under tiden den 
pågick?  

• Har denna tjänst haft någon faktisk effekt på antalet övergångar?  
• Hur har samarbetet fungerat mellan personalledarna och den projektanställde och har 

det haft någon betydelse för utfallet?  
• Finns det problem med övergångsprocessen som den ser ut idag? Finns det önskemål 

om förändringar i det arbete som pågår av både ledningspersonal och övriga 
arbetstagare?  

• Vad motiverar arbetstagare som sökt övergång att genomgå processen? 
 
 

 

Teoretisk referensram  
 
Många inom psykologin har ställt sig frågan varför vi människor väljer att ägna så stor del av 
vår vakna tid åt att vara på arbetet. Svaret på frågan skulle helt enkelt kunna vara att 
människor arbetar för att tjäna ihop till sitt levebröd (Feldman, 2005). Stämmer detta med 
verkligheten? Det har, enligt Feldman (2005), även visat sig vara en del andra faktorer som 
avgör vad för jobb som är intressant att söka sig till och varför vi väljer att arbeta. En teori är 
att drivkraften att gå till arbetet är för att kunna tillfredställa yttre behov, så som att ha gott om 
pengar, prestige eller en fin bil. Individen drivs då av en yttre motivation. En annan teori är, 
menar Feldman (2005), att människor arbetar för sitt eget välbefinnandes skull och att 
individen då drivs av en inre motivation. Arbetet blir då i sig en aktivitet som ger 
välbefinnande åt både kropp och själ på olika vis. Att ha ett arbete ger också en känsla av att 
ha en identitet. Cronlund (1996) håller med om detta och menar att vi genom arbetet har 
möjlighet att förverkliga oss själva samt att vi uppfyller behovet av aktivitet och gemenskap. 
Människan har i alla tider arbetat och förr i tiden arbetade alla som hade möjlighet att arbeta. 
Idag kallas det att arbeta när individen har ett lönearbete. Dessutom är inträdet på 
arbetsmarknaden för många en biljett in i vuxenlivet och en möjlighet att börja tänka på att 
bilda familj. Cronlund (1996) anser att det för dagens vuxna ofta är två centrala punkter som 
allting rör sig kring, familjen och arbetet. Då förvärvsarbetet har en så stor social roll i vårt 
vuxna liv kan det vara förödande att bli arbetslös.  
 

Många tycker att nu får jag va hemma, okej är man hemma en 
vecka går det väl an så där, men fan om det börjar gå 
månadsvis.......å nu är de ju så stenhårda med stämplingen 
också, man skall sköta det där till prick. Å gå å stämpla, många 
tycker att det är roligt, det är ju vår å det där, jag hade det ju 
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fint, jag kunde gå ut med grannen och vi gick med hunden, vi 
grilla korv, men det roliga är att det tar slut va..... du måste ut i 
det sociala. Det är livsviktigt alltså (Citat från en av 
intervjuerna i denna rapport)  

 
Feldman (2005) finner att det i stor utsträckning går att identifiera sig med sitt arbete och dess 
betydelse smittar även av sig på ens sociala liv. Det är vanligt att personer efter att de har 
presenterat sig med namn utbyter uppgifter om yrke och typen av arbetet han eller hon utför. 
Arbetskamrater och deras familjer ingår i ens umgängeskrets på fritiden och det hör även till 
att delta på den årliga julfesten eller att äta middag med chefen. Arbetet kan även vara en 
statussymbol för vilken position individen har i samhället. Läkare och advokat har länge 
klassats som högstatusyrken, men även att undervisa på gymnasial- eller universitetsnivå. 
Cronlund (1996) menar även att dagens arbetsliv är mer komplicerat än för bara några 
decennier sedan. Ofta kräver arbetsgivare specialisering när det gäller utbildning, tempot är 
högre på arbetsmarknaden och det gäller att kunna vara flexibel och skifta mellan olika 
arbetsuppgifter. Det är inte heller ovanligt att människor byter arbetsplats en eller ett par 
gånger under sitt yrkesverksamma liv. 
 

 

Arbetstrivsel 

 
Inom arbetspsykologin har arbetstrivsel under tidigt 1900-tal varit relaterad till hur 
arbetsmiljön har utformats på arbetsplatserna (Rubenowitz, 2004), men från och med 1920- 
talet och framåt har forskningen på området visat på en tyngdpunktsförskjutning gällande 
forskarnas intresseområden och hypotesformulering. Intresset hade länge varit på de 
arbetsmiljöbetingade faktorernas betydelse för arbetstrivsel som belysning, ventilation, 
bullernivå samt arbetstider och vilopausers längd, men nu började forskarna istället intressera 
sig för de sociala betingelserna i arbetsmiljön. Det som framförallt var startskottet på denna 
åsiktsförskjutning inom arbetspsykologin var de forskningsrapporter som publicerades under 
1930-talet. I dessa beskrevs bland annat de så kallade Hawthorne studierna (Rubenowitz, 
2004). I en fabrik utanför Chicago i USA, tillhörande Western Electric Company, gjordes 
flera studier om förändrade yttre arbetsmiljöförhållanden hade betydelse för produktionen. 
Under försöket gjordes olika förändringar i ljusförhållanden, arbetstider och i själva 
arbetsorganisationen. Det resultat som erhölls förvånade forskarna då oavsett om 
förändringarna, objektivt sett, var negativa eller positiva till sin karaktär ökade produktionen 
stadigt. Den slutsats som forskarna drog var att den primära orsaken till förbättringarna inte 
hade något med den yttre påverkan på arbetsmiljön att göra, utan att resultaten hade att göra 
med de psykosociala aspekterna av försöken. Under hela undersökningsperioden hade 
arbetarna ägnats speciell uppmärksamhet av forskarna, något som inte var så vanligt på den 
tiden, och detta var en bidragande orsak till att arbetarnas självkänsla stärktes. Dessutom 
ökade även sammansvetsningen mellan de olika arbetsgrupperna och detta bidrog till ökad 
trivsel och ökat intresse för arbetet och därmed även ökad produktion (Rubenowitz, 2004). 
Forskarna började då intressera sig mer för de mänskliga relationerna på en arbetsplats och 
fastslog att det har betydelse om individen känner sig delaktig, behövd och uppskattad av 
samhället. Att ha en social ställning och funktion bidrog, i sin tur, till god 
gruppsammanhållning och hög arbetsmoral. Fortsatt forskning ledde till att det konstaterades 
att även individens möjlighet att engagera sig i sitt eget arbete hade betydelse för 
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arbetstrivseln. Att inte aktivt kunna påverka den egna arbetssituationen och känna att arbetet 
är meningsfullt leder till alienation eller bristande arbetsengagemang. Detta kan bero på 
brister i organisationsstrukturen kring hur själva arbetet är upplagt. Alienation leder i 
förlängningen till att individen kan känna maktlöshet och vantrivsel i sitt arbete. Forskarna 
har alltså länge antagit att ökad trivsel och arbetstillfredsställelse även har inverkan på 
produktiviteten, vilket även ett flertal undersökningar har visat (Rubenowitz, 2004). 
 
Enligt Jewell och Siegal (1990) är förmågan att prestera sitt allra bästa på en arbetsplats av 
stor vikt för både arbetsgivare och konsumenter som vill att produkten de skall köpa levereras 
snabbt till lågt pris och med bra kvalitet. Om de anställda på en arbetsplats inte presterar sitt 
bästa faller hela organisationen. Just arbetsprestation har länge varit ett av arbetspsykologins 
viktigaste gebit, eftersom det finns så många faktorer som tillsammans skall fungera ihop, 
både personligt och arbetsmiljömässigt. Jewell och Siegal (1990) refererar till den modell för 
bästa arbetsprestation som Blumberg och Pringle föreslog 1982. Deras modell utgår från tre 
huvudkomponenter; möjlighet, kapacitet och villighet att prestera. Dessa tre skall innefatta 
alla de variabler, både individuella och miljömässiga, som har betydelse för en individs 
förmåga att prestera på arbetet. 
 
 
 
 
                                                  
 
 
                                           
                                                                                             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, Blumberg och Pringles modell (1982) för bästa arbetsprestation. 
 
De variabler som har med omgivningen och arbetsmiljön att göra finns längst ner till höger i 
Figur 1 under rubriken ”Möjlighet”, dvs. arbetsplatsens fysiska och psykiska utformning. De 
förmågor som individen bär med sig, ”Kapacitet”, har alla att göra med individens kapacitet 

Verktyg, utrustning, 
material, lager, 
arbetsförhållanden, 
medarbetares handlande, 
ledarens beteenden, 
mentorskap, 
organisatoriska policy, 
regler och procedurer, 
information, tid, lön. 
 

Motivation, 
arbetstillfredsställellse, 
arbetsstatus, oro, 
bekymmer, behörighet, 
attityder, förståelse kring 
uppgifter, engagemang, 
självbild, personlighet, 
normer, värderingar, 
tilldelade roller, 
förväntningar, känsla av 
rättvisa. 
 

Möjlighet 
 

Kapacitet 
 

Förmåga, ålder, 
hälsa, intelligens, 
motoriska 
färdigheter, 
utbildningsnivå, 
uthållighet, 
motståndskraft, 
energinivå. 

 

Vilja 

Prestation 
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att prestera på arbetet. De individuella psykologiska karaktärsdragen, ”Vilja”, som en individ 
bär med sig påverkar också hans/hennes arbetsförmåga. Jewell och Siegal (1990) menar att 
alla tre komponenterna möjlighet, vilja och kapacitet spelar varsin roll i en individs 
prestationsförmåga på arbetet.  
 
De tre komponenterna har ett inneboende förhållande till varandra:  
 

 Prestationsförmåga = f(O x W x C) 
 
Formeln bör, enligt författarna, visa det förhållande mellan varje variabel som bör råda för att 
prestationsförmågan överhuvudtaget skall kunna existera. Varje komponent i figuren 
interagerar med de övriga på så sätt att en god arbetsmiljö på arbetsplatsen (O) ökar personens 
motivation eller vilja (W), vilket gör att han/hon får olika erfarenheter, som med tiden även 
gör att individen utvecklar fler färdigheter och kunskaper (C).  
 
Enligt Rubenowitz (2004) har forskare emellertid börjat ifrågasätta orsakssambandet ökad 
arbetstrivsel och ökad produktion. Istället antas individens upplevelse av att ha gjort en 
lönande insats, fått credit för detta och därmed ökat sin självkänsla, i sig, leda till en 
upplevelse av arbetstillfredsställelse. Detta innebär att en stimulerande arbetsmiljö är en starkt 
bidragande orsak till att individen trivs med sitt arbete.  
 

 

Arbetsmotivation 
 
Ett begrepp som ofta kopplas samman med arbetstillfredsställelse är begreppet motivation 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998). Motivationsbegreppet förknippas även med prestation, vilja och 
engagemang hos individen. Motivation har i de allra flesta fall behandlats som ett 
psykologiskt fenomen och det kan sammankopplas med förståelsen om vad det är som styr 
människors handlingar. Verbet ”motivera” kommer från det latinska ordet ”movere” som 
betyder att sätta i rörelse. Jacobsen och Thorsvik (1998) refererar till Weiner (1992) som 
skriver att motivation skulle kunna beskrivas som en inre psykologisk process som skapar en 
drivkraft hos individen, vilket får honom/henne att handla. Den ger även handlingen en 
riktning och vidmakthåller och stärker den. Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att 
motivationsbegreppet har använts inom organisationspsykologin för att hitta en förklaring till 
varför anställda presterar något lite mer än vad som förväntas av dem utifrån den formella 
arbetsstrukturen. För att försöka förstå vad som motiverar människor finns olika teorier som 
behandlar sambandet mellan människans grundläggande behov och motivation och de 
kognitiva processer som styr motivationen. Aldefer (refererad av Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
har utvecklat en behovskategorimodell, ERG-teorin och enligt denna finns tre olika typer av 
behov. ERG står för begreppen ”Existence needs” eller existensbehov, vilket är knutet till 
människans överlevnad och övriga fysiska välbefinnande, ”Relateness needs” eller behov av 
samhörighet, dvs. betydelsen av att ha sociala relationer med andra människor är centralt och 
”Growth needs” eller behov av att kunna växa som människa och individ. Dessa behov skulle 
kunna knytas till vad som sker i individens personliga utveckling samt behovet av 
självförverkligande. Det finns enligt Aldefer ingen hierarkisk ordning mellan de olika 
behoven och flera behov kan tillfredsställas samtidigt. Jacobsen och Thorsvik (1998), 
hänvisar även till McClellands motivationsteori i vilken menas att människor kan indelas i två 
olika kategorier. I den ena finns de som väljer att dras till utmaningar och som kan tänka sig 
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att anstränga sig för att uppnå något och i den andra finns de som väljer att inte bry sig 
speciellt om vad som sker. McLelland (refererad av Jacobsen & Thorsvik, 1998) menar att det 
är tre behov som har stor betydelse för motivationen. Det första är behovet av makt (power). 
Personer i denna kategori är upptagna av att försöka påverka och ha kontroll över sin 
omgivning, de söker sig till situationer som kan medföra status eller prestige och vill gärna 
vara i ledande positioner. De har även hög kommunikativ förmåga och tycker om att 
undervisa eller tala inför församlingar. Det andra behovet är behovet av kontakt och 
samhörighet (affiliation). Enligt McClelland (refererad av Jacobsen & Thorsvik, 1998) tycks 
alla människor ha ett elementärt behov av att vara tillsammans med andra människor, att 
tillhöra sociala grupper, att ha vänner och att vara omtyckta av andra, att undvika konflikter, 
att inte få kritik och  att inte bli avvisade. Vidare, att handla så att deras förhållande till andra 
är bra och att försöka hjälpa dem som har problem. Det tredje behovet är behovet av att 
prestera. De personer som är prestationsinriktade försöker hela tiden göra någonting bättre 
och annorlunda. De söker sig gärna till nya utmaningar och gillar att vara personligt ansvariga 
för att lösa ett problem. Dessa personer ställer gärna upp lite utmanande, men ändå realistiskt 
uppnåbara mål för sig själva. De är även starkt resultatinriktade och ogillar att misslyckas. 
Mål som satts upp skall uppnås till varje pris och de är endast beredda att ta kalkylerbara 
risker. Människor med stort prestationsbehov vill gärna få snabb och konkret feedback på 
utfört arbete, men är samtidigt inte så angelägna om att få veta hur de uppfattas som person. 
De vill snarare tillfredställa sina egna krav på arbetet än hur det bedöms av andra (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998).  
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) används de olika behovsteorierna för att försöka förklara 
individers prestationer, arbetstillfredsställelse och engagemang för arbetet. Den allmänna 
uppfattningen är att individens vilja att prestera egentligen är en önskan om att tillfredställa 
ännu icke uppfyllda behov och att organisationer kan underlätta för sina anställda genom att 
försöka uppfylla arbetstagarnas olika behov och därmed även öka arbetstillfredsställelsen. 
Jacobsen och Thorsvik (1998) refererar till Lawler (1995) som anser att det finns starkt 
empiriskt stöd för att en ökad behovstillfredsställelse även ökar arbetstrivseln.  
 

 

 

Metod 
 

Informanter  
 
För att få en så bred bild av övergångsprocessen inom Samhall, och problemställningen, som 
möjligt gjordes en intervju med två personer inom ledningen för regionen, en personalledare 
samt en personalutvecklare. Vid denna intervju närvarade även den projektanställde som 
under den aktuella projekttjänsten jobbade som samordnare i övergångsprocessen. Det 
gjordes också en enskild intervju med den projektanställde. Intervjuer gjordes med fem 
anställda som befann sig i den så kallade övergångsprocessen. Det gjordes även fem 
intervjuer med personer som tidigare hade arbetat på Samhall AB Luleå-Boden, men som 
genom en övergång gått till andra arbetsgivare. Informanterna valdes ut genom ett så kallat 
bekvämlighetsurval, det vill säga att den projektanställde fick i uppdrag att finna de 
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informanter som efterfrågades för studien. Alla tio informanter bland arbetstagarna var män i 
åldern 30 till 50 år.  
 

Material 
 
De frågor som ställdes vid intervjuerna var olika formulerade beroende på vilken grupp de var 
riktade till. Det fanns dels två olika grupper av informanter som kunde kopplas till själva 
övergångsprocessen under projekttjänstens gång, en grupp med fem arbetstagare som var kvar 
på Samhall AB, men som var på väg att gå på övergång, samt en grupp med fem personer 
som redan bytt till arbetsplatser utanför Samhall. Intervjufrågorna till de personer som befann 
sig i övergångsprocessen utgick i huvudsak från de frågeställningar som hade ställts upp i 
samband med syftet för detta arbete. Dessa delades, i sin tur, upp i olika ämnen och några 
exempel på dessa ämnen var om att byta arbetsplats och upplevelsen av stödåtgärder i 
övergångsprocessen (Bilaga 1). Frågorna som var riktade till de fem som redan hade bytt till 
annan arbetsplats än Samhall AB formulerades för att försöka få en bild av hur dessa personer 
hade lyckats på sin nya arbetsplats efter övergången. De ämnen som berördes var det nya 
arbetet, arbetskamrater, arbetsklimat och arbetsmiljö och upplevelsen av stödåtgärder i 
övergångsprocessen (Bilaga 2). Gällande intervjun med ledningen och den projektanställde 
var några av ämnena stödåtgärder i övergångsprocessen, förändringar/förbättringar och 
framtidsvision (Bilaga 3). Intervjufrågorna till den projektanställde var inte uppdelade 
ämnesvis, (Bilaga 4).  
 

Procedur 
 
Exjobb Luleå förmedlade en första kontakt med Samhall AB som efterfrågade någon som 
kunde göra en utvärdering av den projekttjänst som hade funnits sedan oktober 2007. För att 
närmare kunna undersöka vad arbetet med projekttjänsten hade inneburit knöts en första 
kontakt med den projektanställde och en tid bokades för intervju. Denna intervju gjordes i 
Samhall AB:s lokaler i Luleå och tog närmare en timme. Hela intervjun bandades med den 
projektanställdes tillåtelse med hjälp av ett fickminne. Den projektanställde förmedlade även 
kontaktuppgifter till två av sina samarbetspartners i projektet. Personalledaren kontaktades av 
författaren via telefon. Det bestämdes en tid och plats för intervju och personalledaren 
informerade även om att han skulle ta med sig personalutvecklaren vid intervjun, samt en 
önskan om att även den projektanställde skulle närvara. Därmed gjordes en intervju med en 
personalledare, en personalutvecklare och den projektanställde. Själva intervjun ägde rum i ett 
konferensrum i Samhall AB:s lokaler i Luleå. Intervjun tog ca en timme och bandades även 
den med informanternas tillåtelse.  
 
För att få en ytterligare inblick i det som den projektanställde och personalledarna gjorde i 
arbetet med övergångsprocessen intervjuades tio personer som hade haft kontakt med den 
projektanställde och som hade erfarenhet av en övergångsprocess. Fem av dessa var i ”röret”, 
som den projektanställde kallade det för att gå på en övergång, medan fem redan hade 
övergått till annat arbete utanför Samhall AB. Den projektanställde valde ut och talade med 
de tio informanterna om att författaren ville göra en intervju och hörde sedan av sig med 
kontaktuppgifter till dessa. En första kontakt togs per telefon där de en och en fick frågan av 
författaren om de ville delta i intervjun och alla tio ställde sig positiva till att delta. När 
godkännande hade getts fick de information om vem som skulle göra intervjun och hur lång 
tid det skulle ta och att de själva fick ange önskad plats för var intervjun skulle äga rum för att 
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skapa en så trygg situation som möjligt. Informanterna fick även veta att intervjuerna var 
konfidentiella och att endast författaren skulle ta del av materialet för bearbetning. De tio 
informanterna fick inte ta del av intervjufrågorna innan själva intervjun. Några av intervjuerna 
gjordes på informanternas arbetsplatser vid Samhall AB i Luleå och Boden avskilt från övrig 
verksamhet, exempelvis i ett konferensrum. Dessa intervjuer tog ca en timme vardera och alla 
bandades med informanternas tillåtelse. Andra intervjuer gjordes hemma hos informanterna 
eller på den arbetsplats som de nu arbetade på utanför Samhall. Även här gjordes intervjuerna 
i avskildhet. Också dessa intervjuer tog upp till en timme vardera och med informanternas 
tillåtelse bandades även dessa.  
 

Avgränsningar 
 
Studien avgränsas rent geografiskt till Samhall AB i region Luleå, arbetsområde Luleå – 
Boden, och till de personer som kan kopplas till övergång eller till olika arbetsplatser i Luleå 
och Bodens kommuner. Vidare, till att belysa endast den del av den så kallade 
Samhallprocessen som kallas för övergångsprocessen.  
 

Databehandling 
 
Intervjuerna som gjordes bandades med ett fickminne och skrevs sedan ut ordagrant i direkt 
anslutning till intervjuerna för att på så sätt kunna bevara eventuella upplevelser eller tillägg 
till intervjuerna då de fortfarande var färska i minnet. Efter en första nedskrivning av 
råmaterialet gjordes en övergripande textbearbetning och analys av intervjuerna för att kunna 
knyta dessa till frågeställningarna. Resultaten delades, i sin tur, in i ämnesområden och 
analyserades och bearbetades därefter på nytt utifrån dessa.  

 

 

Resultat  
 

Vad projektanställningen har betytt 
 
Resultatet av de intervjuer som gjordes med personer i övergångsprocessen visade att den 
projektanställdes fokus på övergångsprocessen bara hade varit positiv. Dessa åsikter delades 
av så väl personalledare som medarbetare. Det är dock lite olika hur mycket kontakt som 
informanterna i övergångsprocessen och de som redan hade bytt arbetsplats hade haft med 
den projektanställde. En av de tio informanterna sade att den projektanställde hade varit på 
hans arbetsplats efter det att han hade gått över och sett hur det gick för honom, medan två 
andra bara hade haft lite kontakt med honom. En av dem hade i samtal med den 
projektanställde talat om olika alternativ för en övergång till ett annat arbete, men sedan 
fixade han det mesta själv och tog kontakt med arbetsgivaren som han ville arbeta hos. Den 
övriga informanterna fick i ett samtal med den projektanställde ange sina önskemål och fick 
hjälp med att skrivas in som arbetssökande på arbetsförmedlingen.  
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Han fixa, han hjälpte ju till med allt det här administrativa kring en 
övergång och det gick ju fort och han har ju mycket kontakter också, 
mycket mer kontakter än vad jag har, kanske än vad min 
personalledare har å så där… jag menar det jobb jag hade, som 
personalledaren har hjälpt mig det är jobb jag själv har liksom sökt 
mig till för att kunna komma, försöka komma ut (Informant i 
övergångsprocessen). 

 
En av informanterna som redan hade bytt till annat arbete menade att det var den 
projektanställde som fick honom att ta steget ut. Fyra andra ansåg att det hade gått väldigt fort 
att komma till en övergång, medan en annan av informanterna i övergångsprocessen sade att 
det inte hade hänt så mycket på tio år, som det hände under tiden som projektanställningen 
varade på Samhall. Tre av informanterna i gruppen arbetssökande i övergångsprocessen sade 
att den projektanställde hade varit till stor hjälp gällande det administrativa arbetet kring en 
övergång och att han på så vis själv engagerade sig i arbetet med att söka olika jobb. Den ena 
av dessa tre ansåg även att den projektanställde verkade ha många fler kontakter än han själv 
och hans personalledare hade. En av informanterna bland dem som hade kommit till en ny 
arbetsplats menade att den projektanställde hade stöttat honom mycket och att han var den 
som lyckades bäst med att få till en övergång. En annan av informanterna i 
övergångsprocessen ansåg att den projektanställde tog saken i egna händer och att ”de andra” 
(personalledarna) inte hade engagerat sig, eller hade gjort, så mycket i övergångsarbetet.  
 
I intervjun med personalledaren, personalutvecklaren och den projektanställde framkom att 
personalutvecklaren tyckte att en personalledare har en allt för bred roll för att kunna hinna 
med alla sina arbetsuppgifter till fullo. Personalledaren höll med om detta och räknade upp att 
i hans/hennes arbetsbeskrivning ingår ansvaret för arbetsmiljön, all fakturering, 
tidrapportering, alla utvecklingssamtal, uppföljningar, bokning av utbildningar och att stå för 
kundkontakten. Med andra ord menade personalutvecklaren är de personella resurserna inte 
räckte till även för arbetet med övergångsprocessen. Därför ansåg personalledaren att 
projektanställningen hade varit en otroligt viktig resurs och att den projektanställde hade varit 
en nyckelperson i arbetet med övergångar. Det som tar tid, enligt personalledaren, är att boka 
in de kunder som skall besökas för att kunna prata om övergångar eller merförsäljning, vilket 
innebär att en person från Samhall får stanna kvar på företaget som han/hon befinner sig på 
även om det blir ett nytt tillfälligt uppdrag så att det till slut kan bli en övergång. Den 
projektanställde, å sin sida, menade att han ville föra över sitt sätt att arbeta till 
pesonalledarna. Personalutvecklaren menade att det inte finns någon tvekan att sättet som den 
projektanställde arbetar på fungerar och att det kunde vara början till ett nytt sätt att hantera 
övergångsprocessen på ett mer effektivt sätt. Personalutvecklaren föreslog att befattningarna 
och rollerna skulle behöva förändras och att det i framtiden borde finnas en person som skulle 
ha fokus på att bara arbeta med arbetsmarknadstjänster och övergångar.  
 
 

Den faktiska effekten på antalet övergångar  
 
Personalutvecklaren sade att det som mest tydligt visar om det har varit kvalité i arbetet med 
övergångarna är den statistik som årligen förs gällande antalet återgångar till Samhall. Enligt 
en kontakt i ledningen på Samhall AB region Luleå visade resultaten av övergångsarbetet 
mellan oktober 2007 och april 2008 att det endast hade varit två återgångar det halvår 
projekttjänsten hade varat. Antalet övergångar mellan oktober och december 2007 var nio och 
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antalet övergångar mellan januari och april 2008 sju, dvs. totalt 16 övergångar på ett halvår. I 
intervjun med den projektanställde framgick att helårsmålet för antalet övergångar hade 
uppnåtts på ett halvår tack vare att en person arbetade med att bara få övergångsarbetet att 
flyta på, samt att samarbetet med personalledarna hade fungerat så bra.  
 
I Tabell 1 går att läsa att antalet övergångar för Luleå Älvdal var 16 stycken under hela 2007, 
vilket visserligen var en minskning med 2 övergångar från året innan. Nio av dessa 
övergångar hade enligt personalutvecklaren skett mellan oktober och december 2007. Det 
som också går att se i Tabell 1 är även att 2007 var ett bra år för andra regioner som södra och 
norra Lappland gällande antalet övergångar. 
 

Tabell 1. Antalet övergångar i region Luleå 2004-2007 (fått via kontakt på Samhall AB i Luleå, 2008). 

 
          

 
Ett annat exempel på hur avrapporteringen kan se ut finns på Samhall AB:s officiella hemsida 
(2008e). 

 
En annan viktig samhällsuppgift för vårt företag är att förse det 
övriga näringslivet med arbetskraft. Andra arbetsgivare kan 
anlita våra bemannade lösningar, eller anställa våra 
medarbetare. Under året har 948 personer lämnat Samhall för 
ett arbete utanför företaget. Det hade behövts ytterligare fem 
sådana övergångar för att vi skulle nå regeringens mål. För 
detta finns inga bortförklaringar. Riksrevisionen granskade 
under året Samhall och noterade att fler än dem som tog steget 
ut borde klara det, i alla fall enligt våra personalledares 
bedömning. Det faktum att hälften av våra regioner har lyckats 
nå målet styrker detta. Förklaringen finns bland annat i 
ledarskapet och förmågan att arbeta systematiskt med personal-
utveckling Ett avgörande hinder för övergångar till andra 
arbetsgivare är arbetsgivarnas ovilja att anställa personer med 
funktionsnedsättning. Okunskapen och fördomarna är utbredda 
i både näringslivet och andra delar av samhället. Därför har 
Samhall fortsatt ansträngningarna att påverka företagens 
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inställning. Via goda exempel vill vi få arbetsgivarna att förstå 
att det faktiskt går att anställa personer med funktionsned-
sättning och att det lönar sig.  

 

 

Samarbetet mellan den projektanställde och personalledarna 

 
Under projekttjänsten utökades samarbetet mellan personalledarna och arbetstagarna med 
ytterligare en part. De individer som själva ville tog kontakt med den projektanställde och han 
började arbeta med dessa för att de skulle nå sina mål. Målet med projektanställningen var, å 
andra sidan, enligt den projektanställde själv, att föra över de arbetsmetoder som han använde 
till personalledarna. Även i intervjun med den projektanställde framgick hur viktigt det hade 
varit med ett samarbete med personalledarna. Det arbete som gjordes, menade den 
projektanställde, var inget han skapade själv och hade inte samarbetet fungerat så bra som det 
hade gjort, hade de aldrig kommit upp i de resultat som de uppnådde.  
 
Personalledaren ansåg att den projektanställde hade varit nyckeln i arbetet med övergångarna 
under projektanställningen. Personalutvecklaren uttryckte det som att den här 
projektanställningen har gått ”skitbra”. Hon ansåg att det hade varit mer fokus och att det 
underlättat både för personalledarna och henne själv att den projektanställde hade arbetat 
fokuserat med övergångar. Hon sade att det konstant dåliga samvetet som alltid låg och malde 
hade varit borta. Personalutvecklaren ansåg även att det hade blivit mer kvalitet i arbetet med 
övergångarna. På frågan hur viktigt det är att en sådan typ av tjänst finns kvar svarade 
personalledaren att det är av vikt till 150%. Han fortsatte med att säga att det som den 
projektanställde hade kunnat ge till personer i övergångsprocessen hade han inte möjlighet till 
idag. Personalledaren menade även att den projektanställde kunde det mesta som hade att göra 
med lönebidrag och förändringar gällande andra arbetsmarknadspolitiska insatser. 
Personalledaren ansåg att det var svårt att hinna med att uppdatera sig på området eftersom 
det hela tiden sker nya förändringar. Den projektanställde ansåg själv att en sådan position 
som han hade haft under ett halvår är jätteviktig. Han såg att det fanns en del problem 
gällande det ansvar som åligger personalledarna, dvs. att de skall hinna med övergångsarbetet, 
vilket är tidskrävande då det tar tid att söka efter nya arbetsplatser, samtidigt som de skall 
hinna med det dagliga arbetet med utvecklingssamtal, ekonomi, och personalansvar.   
 

 

Förändringar och förbättringar i övergångsprocessen 
  
En av de fem intervjuade informanterna i övergångsprocessen ansåg att det inte behövdes 
några förbättringar av övergångsprocessen sedan projektet hade börjat på Samhall och att det 
hade blivit enklare för dem att hitta ett annat arbete. Han ansåg att deras ordinarie 
arbetsledare, personalledare och personalutvecklare som egentligen skulle ha hjälpt till i den 
processen förmodligen inte hade haft möjligheten eller kunskapen att göra det, men att den 
projektanställde däremot verkade ha detl. En annan informant kunde inte se att det skulle 
behövas några egentliga förbättringar. För honom hade allt gått ganska snabbt och bra. Den 
tredje i den här gruppen ansåg att det inte behövdes några större förändringar i själva 
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övergångsprocessen. Däremot menade han att det är viktigt att matcha rätt person med rätt 
jobb och att Samhall ibland bara skickar iväg människor utan att egentligen bry sig om 
resultatet. Enligt en kontaktperson på Samhall Luleå skickas ingen iväg på lösa grunder, dock 
kan det för den enskilde kanske kännas så under den tid som den enskilde är på praktik. Hon 
fortsatte med att säga att praktikplatserna är viktiga eftersom det är ett sätt för en anställd på 
Samhall att få arbetspröva. En av informanterna i gruppen som befann sig i 
övergångsprocessen ansåg att det borde vara mer fokus på vad de egentligen klarar av och är 
bra på. Den fjärde personen i denna grupp menade att Samhall missar sina mål med att 
rehabilitera arbetstagarna genom arbetet. Informanten såg inte hur det mål som företaget har 
från staten att vara vinstdrivande skulle kunna gå ihop med rehabiliteringsarbetet i längden 
om företaget samtidigt skall kunna erbjuda arbetsanpassade arbetsplatser åt sin arbetstagare. 
Enligt denna informant behövde individen i vissa fall vara vid full arbetsförmåga för att klara 
av delar av produktionsarbetet. Informanten uttryckte att han hade tappat förtroendet för sin 
arbetsplats då upplevelsen var att företaget inte lyckades med sina mål gällande 
övergångsarbetet. Personalledarna har gjort så gott de har kunnat, men ändå inte lyckats, 
menade han, och att det först blev någon förändring då projektanställningen kom med i 
bilden. Det hela gick fort eftersom den projektanställde hade mycket kontakter och snabbt 
kunde hjälpa till med att fixa extern praktikplats. Den femte personen i denna grupp ansåg 
inte att det behövdes några förbättringar av övergångsprocessen. Av de fem informanterna i 
gruppen som hade gått över till annan arbetsplats var det två som fick frågan om något 
behövde förändras. Den ena svarade att han inte kunde komma på något som behövde 
förändras, medan den andra skulle önska att det hände lite mer med de önskemål han hade 
gett till personalledarna. Han ansåg att de pratade så mycket om att göra något, men att det 
inte hände något i verkligheten. Om det skulle hända något så hade han behövt ta tag i saken 
själv. Däremot tyckte han att det hade hänt rätt mycket under den tid som den projektanställde 
hade varit på Samhall. En annan av informanterna i gruppen som var i övergångsprocessen 
uttryckte:  
 

Ja, det är lite grann så där att man skulle vilja ha lite mera... ibland 
kanske man vill ha hjälp och det tar lite för lång tid kanske....men 
det är ju så med det vanliga arbetslivet också de e ju, de tar tid, de 
har jag ju inge större anspråk på, man vet ungefär hur jargongen 
går. Och det tar tid men, jag behöver ju inte så stor hjälp egentligen. 
Vad jag skulle vilja ha, jag har ju de här skrivsvårigheterna och då 
hade jag velat ha de, det pratade jag med R om för ett år sen att ha 
typ alltså en datakurs eller nånting va, jag har helst. Den biten är 
dålig för min del, när jag inte har fått nån hjälp, om man tar det som 
ett exempel, men annars är det inge större hjälp (Informant i 
övergångsprocessen).  

 
Personalutvecklaren menade att själva övergångsprocessen fungerade bra, men att de i många 
fall saknade personella resurser och tid. Hon såg det som ett problem att hinna med att söka 
upp potentiella arbetsplatser då det även var många andra arbetsuppgifter som skulle göras. 
Detta bekräftades även av personalledaren som menade att det var svårt att hinna med att leta 
arbetsplatser. Han ansåg att de 25-30 procent av arbetsplatser som finns tillgängliga på 
Arbetsförmedlingen inte räcker till. Den projektanställde menade att han inte i första hand 
vände sig till de arbetsplatser som finns på Arbetsförmedlingen, utan istället använde sig av 
olika kontaktnät de arbetssökande eller han själv hade. Det handlar framförallt om, menade 
den projektanställde, att få till en bra matchning mellan den arbetssökande och arbetsplatsen. 
Personalledaren uttryckte ett önskemål om att projekttjänsten skulle fortsätta eftersom det 
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arbete som den projektanställde hade gjort under projekttjänstens gång är svårt att hinna med 
som personalledare. Den känsla som både personalutvecklaren och personalledaren uttryckte 
om att inte riktigt hinna med alla som är intresserade av en övergång bekräftades även av de 
anställda själva:  
 

Samhall har ju inte gjort så jäkla mycket inte åt mig då, jag vet inte 
hur det är åt andra, det är den projektanställde som har gjort mest 
sedan han kom hit. Som jag har sett tidigare nu i elva år jag har 
varit här är det inte mycket man får hjälp, de lovar ju och säger på 
möten och allt möjligt, vad det beror på det vet jag inte (Informant i 
övergångsprocessen). 
 

 

Vad har motiverat arbetstagarna att gå på övergång? 
 
Personalutvecklaren, personalledaren och den projektanställde var alla överens om att det 
förarbete som personalledarna gör med utvecklingssamtal och motivationsarbete är en 
förutsättning för att individen själv skall vilja ta steget till övergång. Personalledaren menade 
att för dem är det en ständigt pågående process med att få till en övergång, vilket påbörjas 
redan när personen kommer till Samhall. Personalutvecklaren talade om att vissa personer 
måste motiveras mer än andra och kanske måste de ges en knuff för att våga tänka tanken att 
lämna Samhall, medan andra av eget initiativ, när de känner sig trygga i sin arbetsroll, väljer 
att söka nya utmaningar. Personalutvecklaren menade att det är som när vem som helst väljer 
att söka nytt jobb. Individen känner kanske att hon/han har jobbat länge nog på sin arbetsplats 
och är nyfiken på något nytt. Om det skulle behövas en kompetensutveckling eller 
utbildningsinsats hjälper personalledarna till att ordna detta. Därför är attityden i teamet med 
personalledare, personalutvecklare, säljare och arbetsområdeschefer otroligt viktig. Den 
projektanställde ansåg att det är viktigt att börja söka utifrån individens egna intressen och ta 
hjälp av individens eget kontaktnät och att en anledning till att arbetstagarna på Samhall AB 
söker sig in i övergångsprocessen har med grupptryck och motivation att göra. Att det kanske 
är någon kompis som har fått jobb utanför Samhall och det gör att andra också vågar försöka. 
En annan orsak, enligt den projektanställde, skulle kunna vara att lönen är högre på den öppna 
arbetsmarknaden, men detta menade personalledaren behövde inte alltid vara en drivkraft. 
Han ansåg att det för många kanske betyder mer att de får följa sina egna drömmar och sin 
vilja att ta sig vidare. Enligt personalutvecklaren är en anställning på Samhall kanske inte vad 
en individ önskar allra mest. Ofta har de blivit tilldelade en plats där av olika anledningar, 
men när individen känner att nu är det dags för en övergång har hon/han själv varit delaktig i 
valet av arbetsplats. Detta ger en annan motivation menade personalutvecklaren. 
Personalledaren sade att det är en positiv upplevelse för alla inblandade parter när 
matchningen mellan arbetstagare och arbetsplats blir rätt. Känslan av att vara behövd kunde, 
enligt personalledaren, också vara en orsak till att en person sökte sig in i 
övergångsprocessen. Dock menade den projektanställde att det inte spelar någon roll hur 
mycket en personalledare eller han själv arbetar med motiverande insatser om individen inte 
vill själv. Viljan och drivet in i en övergångsprocess bör finnas hos individen själv ansåg han 
och allt han kunde göra var att öppna upp en dörr och hjälpa dem att lyckas.  
 

Jag började vara väldigt less liksom trädgårdsarbete, å sen så känns 
det lite roligare att få hålla på med nånting, med nånting, som jag 
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är, som jag faktiskt är mer intresserad av. Jag har ju egna djur så 
då var det lite roligare att komma hit iallafall å få hålla på med 
djur. Istället för trädgård (Informant i övergångsprocessen). 
 

När frågan ställdes till informanterna i gruppen som redan hade gått över till annat arbete 
svarade en av informanterna att han var less på att köra bil nere på Samhall då jobbet var 
ganska enformigt, men att anställningen i övrigt hade varit bra på företaget. De 
arbetsuppgifter som innebar att han handlade åt pensionärerna på Kvantum blev till en 
möjlighet att få gå på extern praktik i butiken och det tog han då han fick ett erbjudande. En 
annan i denna grupp menade att det hela hade löst sig nästan av sig självt och att även han 
hade blivit erbjuden att jobba på det arbete som han nu arbetade på. Han hade dock försökt 
komma från Samhall i 18 år innan dess och hade jobbat som industrilackerare innan han 
hamnade på Samhall. En tredje hade haft ett jobb utanför Samhall på Müllers bil, men att 
företaget hade behövt säga upp folk och att han återigen var tillbaka på Samhall. 
Motivationen att lämna företaget har alltid funnits där, menade informanten, och han hade 
aldrig varit främmande för att arbeta på andra arbetsplatser än Samhall. En av informanterna i 
gruppen som var i ”röret” menade att han lämnade Samhall för att det kändes som att det var 
dags att dra vidare då det inte var meningen att han skulle vara på Samhall ”nå länge”. En 
annan av informanterna i denna grupp menade att det hade varit på gång länge att få till en 
övergång, men att det nu äntligen hade blivit dags och att han nu skulle överta 
travrestaurangen i Boden. Personen hade testat på yrket via flera externa praktiker och 
menade att det här med restaurangverksamhet alltid hade legat honom varmt om hjärtat. Den 
tredje personen i ”röret” hade arbetat med trädgårdsarbete på Samhall, men hade egentligen 
intresse av att arbeta med djur. Informanten hade varit nöjd med sin anställning på Samhall, 
men ansåg att hans intressen inte riktigt hade bejakats och att detta var motivet till att 
informanten hade sökt sig annat arbete. När chansen dök upp att testa ett jobb som stallskötare 
fanns det ingen tvekan att söka det jobbet. Informanten var nu på extern praktik, men det såg 
ljust ut för att praktiken eventuellt skulle övergå i fast anställning. Den fjärde i samma grupp 
som föregående menade att anledningen till att han ville lämna Samhall var för att testa något 
nytt och den femte ansåg sig vara less på att hålla på med golvvård och ville testa andra 
arbeten och helst inom något som hade med motorer att göra och att det vore skönt med ett 
miljöombyte.  
 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna rapport var att göra en utvärdering av en projekttjänst och vad den har haft 
för betydelse för Samhall AB i regionen Luleå. De frågor som söktes besvaras var: 
 

• Vilken betydelse har projektanställningen haft för övergångsprocessen under tiden den 
pågick?  

• Har denna tjänst haft någon faktisk effekt på antalet övergångar?  
• Hur har samarbetet har fungerat mellan personalledarna och den projektanställde och 

har det haft någon betydelse för utfallet?  
• Finns det problem med övergångsprocessen som den ser ut idag? Finns det önskemål 

om förändringar i det arbete som pågår av både ledningspersonal och övriga 
arbetstagare?  

• Vad motiverar arbetstagare som sökt övergång att genomgå processen? 
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Eftersom målet med Samhalls verksamhet är utveckling och rehabilitering genom arbete är 
det mest naturliga att de allra flesta som kommer till Samhall bara stannar en kort period för 
att sedan kunna ta sig vidare. Ett av de övergripande målen som bolaget har för sin 
verksamhet är att få till ett välfungerande övergångsarbete så att de personer som känner sig 
manade att söka annat arbete på den öppna arbetsmarknaden kan göra det.  
 
Tyvärr har Samhall AB i flera undersökningar av bland annat regeringen och 
Riksrevisionsverket (RRV, 1999:18) tidigare fått kritik för att antalet övergångar från Samhall 
har gått för långsamt och att det kortsiktiga målet med fem procent övergångar per år bara 
knappt har lyckats uppnås på Samhall AB över hela Sverige. Kritik har framförts att Samhall 
AB inte klarar av målet med att vara en rehabiliterande instans i svensk arbetsmarknadspolitik 
och att ett för stort fokus läggs på ekonomi och att hålla sig kvar på en allt mer 
konkurrensutsatt marknad vad gäller produktion och tjänster. Samtidigt har det i utredningar i 
ämnet konstaterats att det ekonomiska stöd som Samhall borde ha fått har varit för litet.  
 
I rapporten från Riksrevisionsverket (RRV, 1999:18) betonas att personalledarna spelar en 
viktig roll i processen med övergångsarbetet. Detta kan dock ses som lite tvetydigt då den 
pågående rationaliseringen inom organisationen har bidragit till att antalet personalledare 
inom koncernen har minskat med 30% sedan 1990-talet. Enligt rapporten gör detta att det blir 
svårt för Samhall att samtidigt upprätthålla en effektiv produktion och att ge de anställda en 
positiv arbetsutveckling och rehabilitering. Det som skrivs i rapporten från 
Riksrevisionsverket (1999:18) bekräftas både av den personalutvecklare och den 
personalledare som har intervjuats i Samhalls arbetsområde Luleå-Boden. De återkom 
ständigt till att det är för mycket att göra för personalledarna och att övergångsarbetet därmed 
har blivit lidande.  
 
Deras åsikt bekräftades även av de informanter som har intervjuats bland arbetstagare och 
före detta arbetstagare på Samhall AB i Luleå-Boden regionen och som kommit i kontakt med 
övergångsprocessen. Några av de tio var inte helt nöjda med hur verksamheten ser ut på 
Samhall AB i region Luleå –Boden gällande just övergångsarbetet. En av dessa var tydlig 
med att det finns en konflikt mellan de mål som har fokus på att klara av en vinstdrivande 
verksamhet och att verksamheten och arbetet skall vara anpassat efter individens 
förutsättningar, vilket gjorde att den här personen hade tappat förtroendet för Samhall som 
verksamhet då individens behov verkade komma i andra hand. Det som däremot var positivt 
var att han hade en bra personalledare och en bra arbetsgrupp. Trots detta skulle han inte 
rekommendera någon att börja på Samhall. Jewell och Siegal (1990) anser att individens 
förmåga att prestera sitt bästa på en arbetsplats är av stor vikt för både arbetsgivare och 
konsumenter och om de anställda på en arbetsplats inte presterar sitt bästa faller hela 
organisationen. Dock finns det många faktorer som skall fungera ihop på en arbetsplats och 
Jewell och Siegal (1990) refererar till Blumberg och Pringle, som kom med förslag på en 
modell för bästa arbetsprestation 1982. Deras modell utgår från tre huvudkomponenter; 
möjlighet, kapacitet och villighet att prestera. Dessa tre skall innefatta alla de variabler, både 
individuella och miljömässiga, som är av betydelse för en individs förmåga att prestera på 
arbetet. 
 
En annan ansåg att Samhall ibland missar att kolla om de personer som har skickats iväg på 
olika jobb utanför Samhall klarar av de arbetsuppgifter som de har blivit tilldelade. En tredje 
av informanterna talade om att Samhall inte hade gjort så mycket för att ge möjligheter till 
övergång och att han hade försökt i elva års tid att komma till ett annat arbete. Han visste 
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dock inte riktigt vad det hela kunde bero på. Tre andra av de tio informanterna ansåg att det 
behövdes mycket eget initiativ och att personalledarna bara hade kunnat stötta dem till en 
liten del i deras sökande efter en annan arbetsplats. Detta dementerades dock av en 
kontaktperson på Samhall AB i region Luleå-Boden som kommenterade dessa påståenden 
med att det finns de som känner sig rädda för att lämna Samhall och som känner sig trängda 
av att behöva gå på praktik då de inte känner sig redo för en övergång. Även om åsikterna i 
just den frågan verkade gå isär talar det som informanterna i övergångsprocessen sade i sina 
intervjuer för sig själv: 
 

Ja vad ska jag säga....det är väl, ja har ju som, varit på mycket såna 
här....vad heter det nu då? Varit på mycket möten med 
personalledare å då har man ju skrivit upp önskemål. Men det har 
som inte hänt så mycket, så jag tror, ska det hända nåt så måste man 
ta tag i det själv. Så upplever då jag det iallafall. Dom de...pratas så 
mycket men jag tycker det händer inget (Informant i 
övergångsprocessen).  

 
Citatet ovan skulle kunna visa på de problem som personalledarna har haft i arbetet med 
övergångsprocessen. Det skulle därmed kunna sägas att den kritik som har riktats mot 
Samhall AB som bolag gällande övergångsarbetet inte är befogad med tanke på den situation 
som personalledarna verkade befinna sig i då detta arbete gjordes.  
 
Detta bekräftades även i den intervju som gjordes med personalledaren och 
personalutvecklaren. De var inte heller helt nöjda med situationen gällande hur arbetet med 
övergångar fungerade. Personalutvecklaren ansåg att de personella resurser som fanns på 
Samhall inte var tillräckliga och att de personalledare som fanns på Samhall hade alldeles för 
många arbetsuppgifter att klara av. De skulle ansvara för arbetsmiljön, all fakturering, 
tidsrapportering, vara ansvarig för 35-40 personer som hela tiden är i lobbning och där det 
behövs bokas in utvecklingssamtal och göras bokningar för extern praktik. Därför kom 
övergångsarbetet ofta i andra hand. Personalutvecklaren sade dessutom att i en tid där fokus 
är på resultat, ekonomi och ett lönsamt arbete blir det långsiktiga motivationsarbetet ännu 
viktigare, men det kommer tyvärr lätt i skymundan. Det gäller att lägga tid på personlig 
utveckling så att de som arbetar på Samhall känner att de blir tryggare i sig själva och inte 
bara trygg med arbetsuppgifterna och i lokalerna. Personalutvecklaren berättade också i 
intervjun att Samhall hade ställt om organisationen så att fokus mer skulle vara att jobba mot 
bemannade lösningar och tjänster, vilket kräver ett annat arbetssätt än personalledarna har haft 
hittills. Detta var en grundorsak, menade personalutvecklaren, till att ledningen på Samhall 
AB valde att anställa någon för att arbeta med övergångsarbetet i en projekttjänst under ett 
halvår. Samhall AB i region Luleå-Boden var de enda i de norra delarna av Sverige som hade 
den här typen av upplägg med projekttjänst. Enligt den projektanställde själv var uppdraget 
med tjänsten att arbeta med de arbetstagare som var motiverade och redo för en övergång från 
Samhall.  
 
Resultaten av den statistik som fördes under tiden projekttjänsten pågick med avseende på 
antalet övergångar i regionen visade att antalet övergångar ökade med det dubbla mot vad 
som var förväntat för ett halvår. Enligt personalutvecklaren visas framgångarna med 
övergångsarbetet även i den statistik som finns på antalet återgångar till Samhall AB. 
Arbetstagare kan återgå till en tjänst i företaget inom ett år efter det att en övergång har skett. 
Den statistik som fördes för tiden som projekttjänsten pågick visade att det endast skedde två 
återgångar under det aktuella halvåret. Med stöd i de siffror som har redovisats skulle det 
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kunna vara lätt att dra slutsatsen att projekttjänsten, i sig, har gett goda resultat för antalet 
övergångar från Samhall AB region Luleå- Boden, men trots att det visats svart på vitt att så 
är fallet kvarstår ändå frågan vad den egentliga orsaken har varit för att antalet övergångar 
ökat med det dubbla på bara ett halvår.  
 
En teori skulle kunna vara att det var den projektanställdes arbetssätt, akvirering av arbete, en 
metod som även används av Arbetsförmedlingen, som har varit orsaken till framgången med 
övergångsarbetet den tid då projekttjänsten varade. En annan teori skulle kunna vara att det är 
det fokus som den projektanställde har haft med att bara jobba med övergångar som har gett 
resultat. Det sistnämnda skulle kunna kopplas till de arbetspsykologiska studier som gjordes 
på 1930-talet av forskare på en av Western Electric Companys fabrik, de så kallade 
Hawthorne studierna, som gick ut på att undersöka om ändrade yttre arbetsmiljöförhållanden 
skulle påverka produktionen (Rubenowitz, 2004). Resultaten visade att det inte hade någon 
som helst betydelse på vilket sätt forskarna förändrade de yttre arbetsmiljömässiga 
förhållandena. Oavsett om dessa förändringar var till det bättre eller det sämre för 
fabriksarbetarna ökade produktionen under hela tiden försöken pågick. Forskarna drog 
slutsatsen att en anledning till detta var de psykosociala aspekter som själva försöken innebar. 
Den speciella uppmärksamhet, och det intresse, som forskarna hade ägnat fabriksarbetarna 
var, i sig, en bidragande orsak till bland annat ökad arbetsmotivation hos arbetarna eftersom 
sådan uppmärksamhet sällan eller aldrig hade ägnats åt fabriksarbetare tidigare. Forskarna 
menade att detta även stärkte arbetarnas självkänsla och grupptillhörighet, vilket i sin tur 
bidrog till ökad trivsel och ökad produktion.  
 
Personalutvecklaren som intervjuades menade att det fokus som den projektanställde hade 
kunnat lägga på övergångsprocessen har tagit bort mycket av det ständigt gnagande dåliga 
samvetet som har funnits. Både personalutvecklaren och personalledaren hade varit medvetna 
om att de inte har kunnat lägga så mycket tid som de har velat göra på övergångsarbetet, 
vilket har gjort att det har blivit lidande. Så det fokus som den projektanställde har gett de 
arbetssökande för en eventuell övergång har varit positiv utifrån flera bemärkelser. Det hade 
funnits någon som verkligen såg de arbetssökande och hade tid nog att få till en bra 
matchning med en arbetsplats utanför Samhall, samt att det ökade fokuset på just 
övergångsarbetet även hade underlättat arbetsbördan för personalledarna och 
personalutvecklare.  
 
Om antagandet görs att den metod som den projektanställde har arbetat efter har varit 
framgångsrik i detta sammanhang är det viktigt att titta på vad själva metoden har gått ut på 
och varför detta har haft sådan stor betydelse för övergångsarbetet. Enligt den projektanställde 
själv var det viktigt att fokus låg på att få till en så bra matchning som möjligt mellan de 
arbetssökande och ett företag utanför Samhall. Enligt honom går metoden ut på att titta 
bakom en persons eventuella begränsningar och plocka fram de kvaliteter och egenskaper 
individen har som kan stärka honom/henne i att hitta ett nytt arbete. Därför fokuserade den 
projektanställde och de arbetssökande på den arbetssökandes intressen, kunskap och förmågor 
och att det funktionshinder som personen hade inte skulle stå i vägen för att få till en bra 
matchning. Forskning inom arbetspsykologins område har, enligt Rubenowitz (2004), lett till 
att det har konstaterats att individens möjlighet att engagera sig i sitt eget arbete har betydelse 
för arbetstrivsel. Att inte aktivt kunna påverka den egna arbetssituationen och känna att 
arbetet är meningsfullt leder till alienation eller bristande arbetsengagemang. Detta kan bero 
på brister i organisationsstrukturen gällande hur själva arbetet är upplagt. Alienation leder, 
enligt Rubenowitz (2004), i förlängningen till att individen kan känna maktlöshet och 
vantrivsel i sitt arbete, vilket skulle kunna sägas är att den projektanställde i sitt sätt att arbeta, 
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väljer att titta förbi den arbetssökandes funktionshinder och se den person med alla dess 
möjligheter som finns bakom dessa.  
 
En annan viktig bit i övergångsarbetet är, enligt den projektanställde och personalledaren, att 
arbeta med de arbetssökandes vilja och motivation att söka ett nytt arbete. Det viktigaste i en 
övergångsprocess är att viljan och motivationen kommer från individen själv och att alla 
personer som skall söka sig ett nytt jobb, oavsett var individen arbetar, är lite nervösa och 
kanske ifrågasätter sin egen kompetens och förmåga. Då spelar det ingen roll vilken 
kompetens personen har, utan det hela kommer an på om viljan finns att ta sig vidare i livet 
och i arbetslivet. Den projektanställde ansåg att det enda han kunde göra var att öppna en 
dörr, men att det är individen själv som måste ta steget och engagera sig i sin egen situation. 
Både personalledaren och personalutvecklaren ansåg att det företaget kan erbjuda är 
kompetensutveckling och stöd i en övergångsprocess så att det rent fysiskt är möjligt med en 
övergång, men det är individens förmågor, utbildning och erfarenheter samt motivation som 
gör att en matchning är möjlig på ett företag på den öppna arbetsmarknaden. Weiner (1992) 
som refereras till i Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att motivationen är den inre 
psykologiska process som hjälper till att skapa en drivkraft att handla hos individen. 
Motivationen ger även handlingen en riktning som förstärker och vidmakthåller individens 
vilja att handla. Enligt personalledaren är det en ständigt pågående process att få till en 
övergång för dem som anställs på Samhall AB och att arbetet med en övergång egentligen 
börjar redan när personen först kommer till företaget.  
 
Ytterligare en sak som har varit viktigt, menade den projektanställde, under hela 
projekttjänsten var det samarbete som fanns mellan honom, personalledare och 
personalutvecklare. Det resultat som uppnåddes under det halvår som projekttjänsten pågick 
hade inte varit möjligt utan det goda samarbete som har funnits mellan den projektanställde 
och personalledarna. Detta bekräftades även i den intervju som gjordes med personalledaren 
och personalutvecklaren, vilka båda betonade hur viktigt samarbetet mellan personalledarna 
och den projektanställde var under projektanställningens gång. Det är personalledarna som vet 
vilka som är redo och det är de som genomför det viktiga motivationsarbetet inför en 
övergång. Motivationsarbetet sker i de utvecklingssamtal som personalledarna regelbundet 
har med sina anställda. Personalutvecklaren uttryckte det som att det är i utvecklingssamtalet 
som det går att upptäcka vilka personer som är redo att söka sig vidare till annan arbetsplats. 
Vissa är själva framåt och vill vidare av sig själva, medan andra måste få en knuff och få höra 
att de faktiskt är så långt komna att de kan söka sig till en arbetsmarknad utanför Samhall. 
Enligt McLellands motivationsteori, som refereras till i Jacobsen och Thorsvik (1998), finns 
det två kategorier av människor. I den ena finns de som väljer att dras till utmaningar och som 
kan tänka sig att anstränga sig för att uppnå något och i den andra de som väljer att inte bry 
sig speciellt om vad som sker. 
 
Det som är intressant är att bilden som informanterna i ledningen och den projektanställde 
hade om vilka orsaker som låg bakom att arbetstagarna valde att söka sig till 
övergångsprocessen skiljde sig från de orsaker som arbetstagarna själva angav som orsak till 
att lämna Samhall. De orsaker som ledningen och den projektanställde angav som motiv 
handlade om att andra hade influerat individen att gå på övergång eller att det kunde vara 
högre lön på den öppna arbetsmarknaden som lockade. Personalledaren menade att de som 
sökte sig till en övergång ville följa sina egna drömmar. Denna åsikt delades av 
personalutvecklaren som ansåg att det var individens eget intresse att hitta ett annat arbete 
som styrde och att det var motiverande att kunna välja fritt vad individen ville arbeta med. 
Ofta var de som kom till Samhall tilldelade en plats i företaget pga. något arbetshinder som 
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begränsade dem. En annan orsak att lämna Samhall kunde, enligt personalledaren, vara att 
individen ville känna sig behövd. Alla de orsaker som personalutvecklaren, personalledaren 
och den projektanställde räknade upp var positiva till sin natur. Det som däremot framkom i 
de intervjuer som gjordes med de tio informanterna som hade deltagit i övergångsprocessen 
var att orsakerna mer varit inriktade mot att personerna hade varit less på sitt arbete eller att 
det inte var tillfredsställande nog för att de skulle vilja vara kvar i företaget. Att de ville testa 
något nytt. En av dessa tio informanter kände att han var färdig i företaget och att det var dags 
att gå vidare, då syftet var att genomgå en rehabiliteringsprocess för att kunna söka sig till 
annat arbete. Andra svar visade att arbetstagarna inte hade kunnat bejaka sina intressen och 
därför ville söka sig vidare. Det som skulle kunna sägas är att den bild som dessa arbetstagare 
presenterade gällande de orsaker som legat bakom viljan att gå på övergång var ganska dyster 
för företaget, men, å andra sidan, skulle detta också kunna innebära att Samhall lyckats med 
sitt mål att ha en verksamhet som innebär rehabilitering genom arbete. Som 
personalutvecklaren uttryckte det innebär det ju även att arbetstagaren hade börjat bli trygg i 
sin arbetsroll och sina arbetskamrater och att de kanske var beredda att se sig om efter något 
nytt för att utvecklas vidare. 
 
Det som är viktigt att tillägga är att Samhalls mål är utveckling genom arbete, vilket innebär 
att om det inte finns något arbete blir detta mål svårt att uppnå och verksamheten på Samhall 
förlorar sitt syfte. Därför behöver personalledare och personalutvecklare hela tiden hålla sig 
ajour och fokusera på att hitta uppdrag och arbeten som gör att Samhall håller sig kvar på 
arbetsmarknaden och blir en partner att räkna med när det gäller industri- och 
tjänsteverksamhet. Detta, i sin tur, gör att det sedan går att få till ett aktivt utvecklings- och 
övergångsarbete inom det egna företaget. 
 
Det som resultaten tydligt visade är att när en person hade möjlighet att koncentrerat arbeta 
med övergångar från Samhall blev resultatet uppnått på kortare tid än när denna typ av 
uppgifter endast låg på personalledarna. Den avslutade projekttjänsten hade haft betydelse för 
alla inblandade parter, och som personalutvecklaren valde att uttrycka det, har det både 
bidragit till ökat fokus och att det har underlättat för både personalledarna och honom själv att 
den projektanställde har kunnat arbeta fokuserat med övergångar. Dessutom ansåg 
personalutvecklaren att det hade blivit kvalitet i övergångsarbetet. Det största beviset på detta 
är den statistik som finns som visar antalet återgångar till Samhall, vilket var lågt under tiden 
för projekttjänsten. Därför föreslog personalutvecklaren att det kanske skulle behöva ändras 
om i organisationen och att rollerna och befattningarna skulle kunna se annorlunda ut. Att det 
kanske skulle finnas en person som samordnar arbetsmarknadstjänster och övergångar som en 
sorts handledare eller något liknande. För framtiden hoppades personalutvecklaren att det 
skall kunna gå att få till en förlängning eller ett stadigvarande arbetsuppdrag där en 
handläggare kan ha övergångarna i fokus. Personalledaren hade en önskan om att den 
projektanställde skulle kunna vara kvar efter projekttidens slut på Samhall. Ett förslag är att 
kunna ha en samordnare och då kanske ta in en person som jobbar med detta som 
konsultuppdrag. En sådan person skulle kunna kallas in vid behov. Det verkar som att det 
även finns ett behov av ett mer nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och arbetsplatser 
både ute i Luleå kommun och i andra kommuner.  
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Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet 
 
Mätinstrumentets tillförlitlighet, reliabilitet, handlar om hur väl instrumentet motstår 
slumpmässiga inflytanden av olika slag (Patel & Davidsson, 1994) Det går att kalla det värde 
som fås fram för ett observerat värde. Observerade värde innehåller både individens sanna 
värde och ett felvärde. Fel-värdet beror på brister i mätinstrumentets tillförlitlighet. När ett 
instrument är reliabelt har fel-värdet minskats och närmar sig det sanna värdet hos individen. I 
de fall där vi inte kan erhålla ett högt mått på reliabiliteten får vi finna på andra sätt att 
försäkra oss om att undersökningen är tillförlitlig. Att använda sig av dokumentation och 
intervjuer i sin undersökning innebär att tillförlitlighet i hög grad är relaterad till intervjuarens 
förmåga. En bedömning sker hos både observatören och intervjuaren när han/hon registrerar 
sina svar eller dokumentationer, varvid flera typer av bedömningsfel kan uppträda (Patel & 
Davidsson, 1994).  
 
Förutsättning för god reliabilitet är enligt Patel och Davidsson (1994) att den som genomför 
intervjuer och dokumentationer är tränad. Validitet och reliabilitet går hand i hand och står i 
ett sådant förhållande till varandra att det inte går att bara koncentrera sig på det ena och låta 
bli att beskriva det andra. Det finns tre tumregler att förhålla sig till: hög reliabilitet är inte en 
garanti för hög validitet, låg reliabilitet ger låg validitet och fullständig reliabilitet är en 
förutsättning för fullständig validitet. Det handlar således om en överensstämmelse mellan det 
som sägs skall undersökas och det som faktiskt undersöks. Detta blir framförallt tydligt när 
undersökningar görs om människor. Det rör sig då oftast om olika inställningar, upplevelser, 
kunskap osv., vilka alla är abstrakta fenomen. De är inte lika påtagliga som när t.ex. 
förändringar mäts i vikt och längd.  
 
Intervjumetoden som användes i detta arbete var halvstrukturerade eller semistrukturerade 
intervjuer. Vid denna typ av intervjumetod ställs övergripande frågor samtidigt som 
intervjuaren vid varje intervjutillfälle är fri att ställa följdfrågor anknutna till ämnet (Svensson 
& Starrin 1996). Detta kan dock komma att förändra den ordning som frågorna ställs i från 
gång till gång genom att intervjuaren i en halvstrukturerad intervju erbjuds en möjlighet att 
komplettera med de frågor som behövs för att ge mer förståelse, men detta gör även att 
intervjun mer liknar ett samtal. Den intervjumall som intervjuaren använder sig av grundar sig 
på olika frågor och ämnen som skall behandlas, men den inbördes ordningen i vilken frågorna 
kommer är inte helt bestämd i förväg, vilket gör att frågor och ämnen diskuteras mer eller 
mindre förutsättningslöst under intervjun.  
 
Det går att diskutera tillförlitligheten av undersökningen gällande den intervjumetod som har 
använts i detta arbete. I en halvstrukturerad intervju är det lätt att den som intervjuar ställer 
olika följdfrågor till informanterna beroende på vad de berättar och hur samtalet utvecklar sig. 
På grund av detta kan det vid tolkningarna av intervjuerna uppstå en viss biaseffekt då 
intervjuaren aldrig kan ställa sig helt objektiv till det som har sagts. Oftast hör han/hon det 
han/hon vill höra för att på något vis kunna utläsa ett resultat av intervjuerna. En annan aspekt 
att ta upp är formuleringen och tanken bakom de intervjufrågor som har använts vid själva 
intervjuerna. Här går att diskutera om det resultat har uppnåtts som författaren hade för avsikt 
att uppnå med frågorna. Vid en genomgång av intervjuerna för formulering av något sorts 
resultat att redovisa kan sägas att de frågor som ställdes upp för gruppen informanter som 
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befann sig i övergångsprocessen tjänade sitt syfte. Det gick att få fram ett resultat vid 
databearbetningen som kunde kopplas till syftet med arbetet och sedan knytas ihop med den 
teoretiska delen av arbetet. Gällande de frågor som ställdes till informanterna som redan hade 
bytt arbetsplats till annan än Samhall AB har det varit svårare att få fram ett resultat. Dessa 
frågor var inte lika genomtänkta som de frågor som ställdes till den andra kategorin 
informanter, vilket gjorde att mycket av intervjumaterialet var oanvändbart. En annan mer 
konstruktiv approach hade varit att istället utgå från syftet och de frågeställningar som ställts 
upp för även dessa frågor. På så sätt hade det kanske gått att få en mer mångfacetterad bild 
från fler informanter av vilken betydelse projekttjänsten hade haft för övergångsarbetet då den 
pågick.  
 

Validitet 

 
Med validitet avses att ett mätinstrument mäter det som det avser att mäta. Begreppet validitet 
delas in i yttre och inre validitet. Yttre validitet handlar om möjligheterna till generalisering 
utifrån en specifik studie. En förutsättning för generalisering är att det empiriska underlaget är 
riktigt och har ett felaktigt urval gjorts kan den yttre validiteten äventyras. Inre validitet har att 
göra med hur ett projekt läggs upp och de delar som ingår i projektet och om det finns direkta 
kopplingar mellan teori och empiri (Svenning, 2003). 
  
Den yttre validiteten i detta arbete går att diskutera då de informanter som deltog i studien av 
arbetstagarna i övergångsprocessen endast var män. Detta upptäcktes först i efterhand när alla 
intervjuer med personer i övergångsprocessen redan var gjorda och det ifrågasattes aldrig 
innan intervjuerna genomfördes varför bara män blev utvalda av den projektanställde som 
fick förtroendet att välja ut informanterna. Inte heller gavs direktiv till honom om att det 
skulle vara lika fördelning mellan könen. Därför är den externa validiteten i detta arbete något 
osäker och det går inte att avgöra informanternas åsikter om den projektanställdes arbete hade 
varit likadant även om kvinnor hade deltagit i studien. Gällande den interna validiteten går det 
att diskutera vilken inverkan den omgivande miljön har haft på informanternas svar och deras 
känsla av trygghet i själva intervjusituationen. Intervjuerna har genomförts i olika miljöer. 
Några av informanterna intervjuades på sin arbetsplats och andra i hemmiljö eller på väg i en 
bil. Upplevelsen är att alla har svarat ärligt och utförligt på de frågor som har ställts och att 
det inte går att se någon skillnad utifrån miljön vad gäller utförligheten i de svar som har 
inkommit. Däremot måste tas i beaktande att alla människor är olika som person och att det 
därför har blivit lite olika utförliga svar på frågorna som har ställts. Det går även att diskutera 
graden av påverkan från intervjuarens sida i intervjusituationen. Det är lätt hänt att 
intervjuaren ställer ledande frågor utan att han/hon är medveten om detta i själva 
intervjusituationen. Naturligtvis går det aldrig att som intervjuare vara helt objektiv i sitt 
frågeställande, vilket även måste tas i beaktning vid tolkningen av intervjuerna.  

 



29 
 

 
 

Etik i forskningsarbetet 
 

Statens offentliga utredningar har i rapporten SOU (1999:4) behandlat ämnet god sed i 
forskning. I denna rapport tas även ämnet etik upp. I inledningen till rapporten går att läsa att 
all forsknings övergripande mål är att vinna kunskap för att öka förståelsen om den värld vi 
lever i och, om det är möjligt, även att förändra den till det bättre. Detta mål skall vara 
vägledande för all forskning och det skall inte vara beroende av vem som står för 
finansieringen av forskningen, på vilken nivå eller inom vilken disciplin forskningen bedrivs. 
Likväl som det finns yrkesetiska regler för annan typ av arbete i andra yrken finns det regler 
som gäller inom forskarsamhället som tar hänsyn till de speciella villkor som gäller för denna 
typ av verksamhet. Den moral som forskningen bygger på skiljer sig inte från den allmänna 
moralen gällande de önskemål som finns angående god sed i utövandet av ett arbete. 
 
Enligt rapporten (SOU, 1994:4) är den etiska aspekten något som måste aktualiseras i hela 
forskningsprocessen, dvs. från forskarens val av vetenskaplig problemställning till samhällets 
tillämpning av forskningens resultat. De etiska frågeställningarna blir oftast aktuella att ta i 
beaktande då olika värden kommer i konflikt med varandra. Forskaren behöver under hela 
forskningsprocessen ständigt granska sin egen roll. För detta krävs att forskaren har goda 
fakta om, och lyhördhet inför, de värden som står på spel, vilka antingen kan vinnas eller 
riskera att gå förlorade. Det hör till moralen som forskare att både säga ja och att säga nej till 
forskning och att vara medveten om, och ta ansvar för, de försök som har uteblivit.  
 
Det är alltid lite extra känsligt för informanterna när de deltar i en intervju eftersom de då 
utlämnar en hel del uppgifter som är kopplade till egna tankar och funderingar. Därför är det 
viktigt att tänka på att informanterna skyddas av anonymitet vid sammanställning och 
presentation av resultatet av intervjuerna. Detta har tagits i beaktande, vilket innebär att alla 
namn har fingerats för att säkra anonymiteten. När kontakt togs med informanterna innan 
intervjuerna sades att det var helt frivilligt att delta i en intervju och det informerades även om 
att författaren skulle vara den enda som skulle ta del av det intervjumaterial som samlades in. 
Eftersom alla informanterna sade ja till att medverka i en intervju och sedan inte drog sig ur 
kan antagandet göras att de deltog frivilligt i studien.  
 

Fortsatt forskning 
 
Det är nu år 2010 och det har gått några år sedan denna rapport påbörjades. Det har hänt en 
hel del gällande världsekonomin sedan dess och de flesta företag håller på att återhämta sig 
från en kraftig lågkonjunktur. Enligt personalutvecklaren var det svårt att 2008 se en 
långsiktig lösning på de problem som fanns med avseende på övergångsarbetet och att det 
skulle vara svårt rent ekonomiskt att ha kvar en sådan typ av tjänst som den projektanställde 
hade. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning och se hur det ser ut idag tre år senare 
och om det har getts en lösning på problematiken kring att hinna med övergångsarbetet på ett 
bra sätt för personalledarna.  
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Bilaga 1 

Intervju med arbetstagare i övergångsprocessen  
 
Om att byta arbetsplats 
 
Vad är det du jobbar med nu i Samhall?  
 
Har du varit nöjd med din tjänst här hittills?  
 
Har du varit på praktik utanför Samhall någon gång?  
 
Hur har det varit?  
 
Vad det var som fick dig att ta beslutet att börja arbeta på annan arbetsplats än Samhall?  
 
Hur du tror att det kommer att bli att avsluta din anställning här på samhall och introduceras 
på en ny arbetsplats?  
 
Hur känner du kring det här beslutet?  
 
Är det något du oroar dig över när det kommer till att byta arbetsplats? 
 
Har du varit och besökt den nya arbetsplatsen?   
 
Vad ser du fram emot på den nya arbetsplatsen? 
 
Vad kommer du att sakna på Samhall? 
 
Upplevelsen av stödåtgärder i övergångsprocessen 
 
Hur ser du på de stödåtgärder man sätter in från Samhalls sida i en övergångsprocess?  
 
Har du haft kontakt med den projektanställde?  
 
Hur har du upplevt att den kontakten har fungerat?  
 
Hur upplever du att bemötandet har varit från den/de nya arbetsplatserna? 
 
Finns det något i övergångsprocessen du skulle vilja ändra på, eller förbättra? 
 
Bemötande från omgivningen och eventuelle förändringar kring beslutet att byta 
arbetsplats 
 
Vilket bemötande har du fått när du berättat att du skall byta arbetsplats, från arbetskamrater, 
vänner och familj.  
 
Tror du att det nya jobbet kommer att innebära någon förändring gällande din vardag utanför 
arbetet, som den är idag?  
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Bilaga 2 

Intervju med personer som redan bytt arbetsplats 
 
Om det nya arbetet, arbetskamrater, arbetsklimat och arbetsmiljö 
 
Hur har den senaste tiden sett ut för dig på den nya arbetsplatsen? 
 
Har du upplevt några skillnader hittills jämfört med att arbeta på Samhall? 
 
Hur upplever du dina nya arbetsuppgifter?   
 
Vad tycker du om den nya arbetsmiljön?  
 
Är det något som har behövt förändras för att underlätta din arbetssituation? 
 
Hur känns det med dina nya arbetskamrater? 
 
Har fått nya vänner? 
 
Hur känns det med dina nya arbetsledare/chefer?  
 
Ser du redan nu att du kommer att lära dig något nytt på den nya arbetsplatsen?  
 
Upplever du att du kan få hjälp från dina nya arbetsledare och arbetskamrater om du har 
problem med något? 
 
Upplever du att du har behövt stöd eller motivation att klara av dina arbetsuppgifter på din 
nya arbetsplats?  
 
Upplever du att det har inneburit någon skillnad i övrigt i ditt privatliv, socialt och 
fritidsmässigt sedan du bytte arbetsplats? 
 
 
Upplevelsen av stödåtgärder i övergångsprocessen 
 
Hur har Samhalls hjälpt till vid övergången till den nya arbetsplatsen?  
 
Hur mycket kontakt har du haft med den projektanställde efter det att du bytt arbetsplats? 
 
Hur upplever du att du har blivit bemött här på din nya arbetsplats av chefer, arbetsledare och 
övriga arbetskamrater.  
 
Är det något som du tycker borde förändras eller förbättras i övergångsprocessen?  
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Bilaga 3 

Intervju med person i ledningen inom Samhall Luleå 
 
Berätta om övergångsprocessen och syftet med denna  
 
Hur fungerar urvalet av de personer som ni bedömer kan klara av en övergång från Samhall 
till reguljär arbetsplats? 
 
Vad upplever du motiverar arbetstagare att gå med i en övergångsprocess? Att byta 
arbetsplats? 
 
Stödåtgärder i övergångsprocessen 
 
Hur bemöts deras tankar och funderingar? 
 
Hur ser de stödåtgärder ut som övergångspersonerna får ta del av i övergångsprocessen? 
 
Finns det yttre faktorer som skulle kunna påverka arbetstagarnas val att lämna Samhall? 
 
Vad är personalledarnas roll i övergångsprocessen? 
 
På vilket sätt anser ni att den projektanställdes roll, har haft betydelse i övergångsprocessen?  
 
Har du lyckats få någon bild av hur arbetet som du den projektanställde har utfört, har 
fungerat?  
 
Anser ni inom Samhall att det är värt att ha kvar en sådan position som den projektanställde 
sitter på?  
 
Bemötande och samarbete 
 
Hur upplever ni att bemötandet varit från reguljära arbetsplatser att ta emot människor med 
funktionshinder?  
 
Hur öppna är man från andra arbetsplatser utanför Samhall att utföra de anpassningar eller 
förändringar i arbetsmiljön, som eventuellt skall till för att de arbetssökande skall kunna 
utföra arbetet på bästa sätt? 
 
Hur anser ni att det har gått med integrationsprocessen de senaste fem åren, har 
övergångsprocessen gett resultat? 
Hur skulle ni säga att samarbetet fungerar mellan Samhall, arbetsförmedlingen och de 
arbetsplatser som är aktuella för en integrering för medarbetare från Samhall?  
 
Förändringar/förbättringar och framtidsvision  
 
Anser ni att det finns något i övergångsprocessen som man behöver förändra eller förbättra? 
 
Vad har ni för tankar om framtiden kring det här med integrering på den öppna 
arbetsmarknaden för människor med funktionshinder?  
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Bilaga 4 

Intervju med den projektanställde 
 
Berätta om ditt uppdrag här på Samhall vad är det du gör och vad är det du har som mål med 
ditt arbete från Samhalls sida? 
 
Hur upplever du kontakten har fungerat mellan, övergångspersoner, Samhall, 
arbetsförmedlingen och de nya arbetsplatserna? 
 
Har du stött på några problem? 
 
Hur har du upplevt att intresset har varit från arbetsplatser utanför Samhall att ta emot 
människor med olika funktionshinder? 
 
Vad upplever du vara de största skillnaderna mellan att jobba på arbetsförmedlingen och att 
förmedla arbeten för Samhall? 
 
Har du kunnat se några direkta resultat av ditt arbete? 
 
Anser du att en sådan här tjänst är nödvändig att behålla inom Samhall? 
 
Upplever du att du har nått de mål som har satts upp för den här tjänsten? 
 
Upplever du att det är något som bör förbättras gällande rutiner för övergångsprocessen?  
 
 
 

 

 


