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Jag är stolt över att vara 
SKOOPIs ordförande!

Men vad är nu arbetsintegrerande sociala före-
tag för någonting, kanske någon undrar.

Så här lyder Tillväxtverkets defi nition:
 

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver 
näringsverksamhet – producerar och säljer varor och/eller 
tjänster. Med övergripande ändamål att integrera männis-
kor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett 
arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för 
medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl do-
kumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i 
den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt 
fristående från offentlig verksamhet.

Under två dagar i februari samlas dessa företag på Kul-
turhuset i Stockholm med syfte att visa upp styrkan hos de 
arbetsintegrerande sociala företagen. Hit kommer företag 
från hela landet som har de mest skiftande verksamheter, 
dessutom olika stödorganisationer, myndigheter, politiker 
och inte minst viktigt – vi bjuder in presumtiva medarbetare 
och företagare.

SKOOPI, SOM ALLTSÅ ÄR SOCIALA arbetskooperativens 
intresseorganisation, startades år 2000 av de sociala arbetskoo-
perativen, detta för att tillsammans bli starkare och kunna på-
verka förutsättningarna att driva den här typen av företag.

I sociala arbetskooperativ skapar människor med olika 
arbetshinder nya arbetsplatser som fungerar utifrån deras 
villkor. Kooperativa företag startas som producerar varor 
och tjänster på olika områden där behov kan mötas, samti-
digt som människor med olika arbetshinder får en plats på 
arbetsmarknaden. 

Jag har själv haft möjligheten att komma tillbaka till ar-
betslivet genom ett socialt arbetskooperativ i Luleå. Jag om 
någon kan skriva under på hur viktigt det är att vara delaktig 
i processer där ens egna resurser frigörs på ens egna villkor, 
sammanhang där man växer genom att ta ansvar och tillåts 
arbeta 100 procent av sin förmåga. Efter tolv års arbetslöshet 
hade jag inte mycket energi och självförtroende kvar. Idag är 
jag förtroendevald ordförande i SKOOPI och anställd på ett 
konsultföretag som arbetar med just socialt företagande.

EN AV SKOOPIS VIKTIGASTE UPPGIFTER är att skapa 
mötesplatser för företagen så de kan lära sig av varandras er-
farenheter. Inom SKOOPI skapas utbildningar som medlem-
marna i de sociala arbetskooperativen har behov av, nödvän-
diga kompetenser för att utveckla både individer och företag. 
En annan viktig uppgift är påverkansarbetet gent emot myn-
digheter, politiker och tjänstemän.

Socialt företagande är en ganska ny företeelse. Därför 
tycker vi inom SKOOPI att det är viktigt att genom Sociala 
Företagsmässan skapa möjligheter för alla berörda att träffas 
och utbyta erfarenheter.

JAG SER VERKLIGEN FRAM EMOT Sociala Företags-
mässan 2012 – att det blir ett kliv framåt i utvecklingen av de 
arbetsintegrerande sociala företagen och för kooperationen i 
Sverige. Detta som i sin tur i högsta grad bidrar till en positiv 
utveckling av hela näringslivet och en bättre folkhälsa. 

Vi ses 22–23 februari! ●

LENA SKÖLD, ORDFÖRANDE SKOOPI

För närvarande fi nns det cirka 300 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, med cirka 9000 
medarbetare. Drygt hälften av företagen är organiserade som kooperativ. För andra gången 
arrangerar Sociala arbetskooperativens intresseorganisation SKOOPI nu en mässa för just 
dessa arbetsintegrerande sociala företag, Sociala Företagsmässan 2012, 22–23 februari. 

”Jag om någon 
kan skriva under 
på hur viktigt det 
är att vara delak-
tig i processer där 
ens egna resurser 
frigörs på ens 
egna villkor”.
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OM SKOOPI:

I takt med att allt fl er sociala arbetskooperativ 
startade under 90-talet, växte behovet av en na-
tionell förening, för att driva gemensamma frå-
gor. Detta ledde till att SKOOPI – de sociala 
arbetskooperativens intresseorganisation – bil-
dades i Sunne år 2000.

SKOOPI är idag en nationell intresseorganisa-
tion som arbetar med stöd och utbildning till so-
ciala arbetskooperativ. SKOOPI arbetar också 
med opinionsbildning för att påverka förutsätt-
ningarna för att driva sociala arbetskooperativ.

SKOOPI har ett drygt hundratal medlemmar, 
främst sociala arbetskooperativ och arbetsinte-
grerande sociala företag, men även andra orga-
nisationer och privatpersoner är 
stödmedlemmar.

Organisationen är en ideell förening, vars styrel-
se till största del består av representanter från 
medlemsorganisationerna. Styrelsen väljs av 
medlemmarna vid den årliga Kongressen. 
SKOOPI:s verksamhet fi nansieras med projekt-
medel och medlemsavgifter.

Medlemskap i SKOOPI
Sociala arbetskooperativ och arbetsintegreran-
de sociala företag, som drivs i kooperativ form, 
kan söka medlemskap i SKOOPI. Företag och 
privatpersoner är även välkomna som stödmed-
lemmar.

SKOOPI ger medlemmarna information och 
stöd kring anställningsformer, försäkringar, 
upphandlingar och avtal. Dessutom informerar 
SKOOPI om statsbidrag, projekt och andra ex-
terna fi nansieringsmöjligheter, liksom om övriga 
nyheter från regering och myndigheter.

SKOOPI:s mål:
Att förbättra förutsättningar för att starta och dri-
va social arbetskooperativ och andra arbetsinte-
grerande sociala företag, där människor kan 
arbeta utifrån sina förutsättningar.

Vad gör SKOOPI:
SKOOPI arbetar intressepolitiskt genom att re-
presentera medlemsorganisationerna både i 
kontakt med olika myndigheter och som remiss-
instans.

SKOOPI driver olika utbildningsprojekt, dels 
kring kvalitetsarbete, som syftar till att stärka 
kooperatörerna som företagare, dels annan 
kompetensutveckling.

SKOOPI fungerar som mötesplats för medlems-
organisationerna och anordnar mässor, region-
möten och samverkansträffar.

SKOOPI deltar i nationella och internationella 
samarbeten som verkar för integration genom 
socialt företagande.
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Sociala företag, sociala kooperativ 
och sociala arbetskooperativ är olika 
begrepp för företag där man går 
samman för att skapa arbeten för 
människor som har svårt att komma in 
på arbetsmarknaden.
Målet för det sociala företaget är 
att hjälpa den enskilde individen 
att växa, medlen är gruppen och 
affärsverksamheten. Handledaren är ett 
viktigt verktyg för att uppnå målet.
Samverkan är A och O.

För att de sociala företagen ska få kraft att utvecklas och 
skapa nya arbetstillfällen behövs långsiktighet.

Luleå kommun stödjer socialt företagande och har 
utformat en policy samt en övergripande handlingsplan 
för hur detta arbete ska bedrivas. För att Luleå kommun 
ska nå framgång med arbetet att främja sociala företag 
krävs det att det fi nns en intern organisation som bygger 
på ett helhetsperspektiv. Detta innebär att alla förvaltning-
ar är delaktiga, strävar åt samma håll, har en bra kommu-
nikation och samverkar i frågorna. Vi bygger tillsammans 
med andra intressenter upp relationer för samverkan och 

stöd till de sociala företagen. I Luleå poängterar vi lokal 
samverkan med närhet till beslutsfattare.

Sunderby folkhögskola har länge arbetat med utbild-
ning mot socialt företagande och byggt upp en kunskaps-
bank kring dessa frågor. I kunskapsbanken har vi samlat 
framgångsfaktorer för att hållbara sociala företag ska växa 
fram. En viktig faktor är samverkan och nätverksbyggan-
de. Skolans defi nition av socialt företagande är att företa-

gen ska vara helägda av medlemmarna. 
De tre sociala företagen Kooperativ Valborg, Luleå 

hunddagis och Entré Värdar startade efter utbildningar 
och projekt på Sunderby folkhögskola Dessa tre företag 
har nu gått samman och bildat stödorganisationen SAL, 
Sociala Arbetskooperativ i Luleå. Den ska tillgodose med-
lemmarnas behov av handledning, utbildning och andra 
tjänster som stärker medlemskooperativen. SAL ska fung-
era som ett stöd även för nya sociala företag. 

I Luleå arbetar vi tillsammans

Sociala företag, sociala kooperativ
och sociala arbetskooperativ är olika 
begrepp för företag där man går

Hållbart socialt företagande

Målet för det sociala företaget är att hjälpa den enskilde individen att växa, medlen är gruppen och affärsverksamheten.
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Det var 2002 som människor med 
bakgrund i kriminalitet och 
missbruk, tillsammans med folk 
med erfarenhet från jobb inom 

kriminalvården, insåg att något radikalt mås-
te göras, något som gick utanför Socialsve-
riges normala mallar. Idag, tio år senare har 
det som började som ett socialfondsprojekt 
i Göteborg utvecklats till ett imponerande 
konsortium på kooperativ grund, 15 sociala 
företag som tillsammans omsätter över 30 
miljoner kronor.

– När projekttiden var över 2005 hade vi 
hittat en fungerande modell. Vi visste att vi 
hade ett framgångsrecept att jobba vidare 
med. Målsättningen då som nu är att 

med miljövänliga tjänster och produkter ska-
pa arbete åt människor som annars inte kom-
mer in på arbetsmarknaden, berättar vice vd 
Elisabet Mattsson. Och nu är det inte längre 
enbart personer med missbruk och kriminellt 
förfl utet man vänder sig till. 

107 anställda
Vägen ut! kooperativen har idag 107 anställ-
da, över 250 personer som deltar i det dag-
liga arbetet och en verksamhet på fl era håll i 
landet. Nyckeln till att projektet kunde bli så 
framgångsrikt, menar Elisabet Mattsson, var 
dels den egna erfarenheten av utanförskap, 
dels den professionalism som många av kon-
sortiets medarbetare besitter, och inte minst, 
här fi nns massor av engagemang.

– Just den kombinationen gör oss oslag-
bara. Det krävs många olika kompe-

tenser för att driva den mångfald av 
verksamhet som vi har. Vår styrka 
ligger just i det att vi är många med 
olika bakgrund, erfarenheter och 
kompetenser. Att vi gör det här 
tillsammans ger både styrka och 
trygghet.

Växande verksamhet
Den stora merparten av företagen in-

om konsortiet fi nns i Storgöteborg. Det 
började med ett par boenden med boen-

destöd – idag fi nns det fem stycken. Verk-

VÄGEN UT! 
Tala om 
success-story! 

Från Hinseberg till hotell på A

”VI MÅSTE TA SAKEN I EGNA HÄNDER. Ingen annan kommer att 
göra någonting. Ska det bli några jobb åt oss får vi fi xa det själva.” 
Ja, ungefär så lät det när initiativet togs att dra igång projektet som 
utmynnade i Vägen ut! kooperativen.

SEDAN ETT ÅR TILLBAKA har 
Mariann Svensson fast anställning 
på hotellet Le Mat på Avenyn 
i Göteborg, ett av Vägen ut! 
Kooperativens femton företag.

samheten har sedan successivt växt vidare i 
allt snabbare takt. Det ena sociala företaget 
efter det andra har startats. Samtliga erbju-
der arbetsträning och praktik samt varor el-
ler tjänster. Några har café- restaurang- och 
hotellverksamhet, ett par har trädgårdsodling 
med försäljning. Nu fi nns även ett byggföre-
tag, tvätteri och bed & breakfast på Avenyn. 
Samtliga anställda arbetar hundra procent 
utifrån sin egen förmåga och vinsten återin-
vesteras i de olika verksamheterna och bidrar 
till att skapa nya. 

– Delaktighet och ansvar för både det egna 
jobbet och för varandra tillhör vardagsstruk-
turen. Alla har en röst i det dagliga arbetet, 
berättar Elisabet Mattsson. De som varit an-
ställda i tre år kan söka medlemskap i koope-

rativet och bli delägare. För närvarande är en 
tredjedel av alla anställda delägare. 

 Fått nya liv
– Fantastiska berättelser om förvandlade liv 
fi nns det hur många som helst, säger Elisa-
beth Mattsson. Flera hopplösa fall av ute-
liggare och psykiskt sjuka människor, där 
samhället gett upp, jobbar nu inom Vägen 
ut! kooperativen. Här fi nns också fl era före 
detta grovt kriminella, både tjejer och killar, 
som lämnat missbruk och idag har helt fung-
erande liv.  

– Det fi nns inga hopplösa fall. Allt handlar 
om tid och den egna viljan. Vår uppgift är 
att locka fram den. Här fi nns så många före-

IDAG, TIO ÅR SENARE har det som började som ett socialfondsprojekt i Göteborg utvecklats till ett impon
15 sociala företag som tillsammans omsätter över 30 miljoner kronor.

– Vad jag hade gjort om jag inte kommit i 
kontakt med Vägen ut!, ja det är svårt att 
säga. Men jag hade förmodligen inte kun-
nat få något arbete. 54-årig kvinna som va-
rit narkoman i 35 år, suttit i fängelse i fl era 
omgångar och som dessutom knappast haft 

ett enda arbete i livet, är väl inte direkt nå-
gon hit när man söker jobb, säger Mariann 
och skrattar. 

Det var efter att ha avtjänat ett längre 
fängelsestraff som hon kom till utsluss-
ningsboendet Villa Karin 2010. Samtidigt 
började hon arbetsträna på Le Mat och på 
den vägen är det. 

Slut på kriminalitet
– Det fungerar jättebra. Tidigare har jag ald-
rig haft ambitionen att ändra mitt liv. Med 
ålderns rätt har jag väl insett att ”nu får det 
vara nog”. Så nu är det slut på både miss-

JOBBAR PÅ 
HOTELL. – Det funger-
ar jättebra. Tidigare har 
jag aldrig haft ambitionen 
att ändra mitt liv. Med 
ålderns rätt har jag väl 
insett att ”nu får det vara 
nog”. Så nu är det slut på 
både missbruk och krimi-
nalitet, säger Mariann.
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Hej arbetsgivare!
Det roligaste med mitt jobb är 
att hjälpa dig.
Jag tycker att du ska bli medlem hos oss för vår goda  kunskap och 
kompetens i arbetsgivarfrågor samt vår höga tillgänglighet – du får 
en kontaktperson (mig) som du alltid kan ringa till. Jag hjälper dig 
med alltifrån hur kollektiv avtalet ska tillämpas till löneavtal och 
grund för anställning, avsked och annat. KFO har stor samlad 
 erfarenhet och vi hjälper dig att förebygga konfl ikter som kan 
 uppstå på  arbetsplatsen. All hjälp ingår i medlemsavgiften. Du når 
mig på 08-702 54 28.

Kontaktperson Hans-Erik Stierna.
Ideella organisationer, tjänsteföretag, hotell & restaurang, 
förskola & skola.

Arbetsgivarföreningen KFO har 3 700 medlemsföretag 
och kollektiv avtal inom ett 30-tal områden. 
Vi har stöttat arbetsgivare i 67 år.

venyn

bilder som visar att det går, att det 
fi nns en väg ut. Det gör att folk står 
i kö för att börja hos oss. 

Samhället spar 
miljonbelopp
Utöver alla personliga vinster fi nns det 
självklart även en enormt stor samhällelig 
vinst med sociala företag, samhällsvins-
ter som uppstår då människor som levt i 
samhällets utkanter, kanske i missbruk, 
kriminalitet och psykisk ohälsa, blir pro-
duktiva.

– Vi sparar många miljoner åt samhället, 
faktiskt en miljon kronor per anställd och 
år, säger Elisabet. Men nu har vi växt så 

snabbt att vi behöver ta det lite lugnare ett 
tag, utveckla verksamheterna med målet 
att bli ännu bättre. Samtidigt känns det som 
en snöboll som bara rullar på, och på sikt 
vill vi självklart växa vidare. Ska vi kunna 
hjälpa fl er till arbete måste vi ju skapa fl er 
jobb. ●

PER-ÅKE HULTBERG

erande konsortium på kooperativ grund, 

bruk och kriminalitet, säger Mariann, 
som menar att den 12-stegsbehandling 
hon fi ck under fängelsevistelsen, tillsam-
mans med stödet från Vägen ut!, varit av-
görande för att hon nu har ett fungerande 
liv. Även de NA-möten som hon regel-
bundet besöker – Anonyma narkomaner 
– är en stor tillgång.

Känner sig trygg
– Här på jobbet är jag den enda med min 
bakgrund, men alla vet vem jag är, de kän-
ner till min bakgrund med både missbruk 
och kriminalitet, utan att se ner på mig. 

Det gör att jag känner mig trygg och kan 
vara den jag är.  Därför behöver jag heller 
aldrig vara rädd för att bli avslöjad, som 
man kanske skulle känna på en vanlig ar-
betsplats. 

Du som nästan aldrig jobbat, hur känns 
det?

– Jättebra! Eftersom det är ett koope-
rativ känner man sig delaktig. Man blir 
engagerad och vill se verksamheten  växa. 
Det är väldigt inspirerande. Alla här vill 
att det ska gå bra och mitt mål är att bli 
del ägare som man får bli efter tre år. ●

PER-ÅKE HULTBERG
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Alfa ökar tillgängligheten 
till sysselsättning 
i Stockholm

Utbildnings-
projekt 
vässar de 
sociala 
företagen
ARBETSFÖRMEDLING OCH 
KOMMUNER köper alltmer 
tjänster för arbetsträning och 
rehabilitering. Ska de sociala 
arbetskooperativen få uppdragen 
måste de bli mer professionella. 

Av den anledningen startade SKOOPI ett 
projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden 
2010. Syftet med det treåriga ARC-projektet 
är att utveckla arbetet med just arbetsträning 
och rehabilitering i sociala arbetskooperativ 
och andra sociala företag. Tanken är att det 
ska leda fram till en certifi ering, en form av 
kvalitetsgaranti som visar kunder och andra 
berörda att det sociala företaget ifråga är 
seriöst och att man har hög kvalitet i verk-
samheten. Inom projektet undersöks hur en 
certifi ering kan genomföras. Kriterier ska tas 
fram samt förslag på hur och vem som kan 
utföra certifi eringen.

Planera, mäta och utvärdera
Ett annat just nu pågående SKOOPI-projekt 
– VISOREK – startade 2009 för att ge företa-
gen möjlighet att arbeta med social redovis-
ning. Det vill säga en metod för att planera, 
mäta och utvärdera de sociala målen i en 
organisation, till exempel ett socialt arbets-
kooperativ. 

– Sociala arbetskooperativ får via model-
lerna VisVardi och Social redovisning möj-
lighet att pröva olika sätt att redovisa och ut-
värdera de sociala värdena i sin verksamhet, 
förklarar projektledaren Annica Falk. Hon 
förklarar att en social redovisning genomförs 
med stor delaktighet av dem som arbetar i 
kooperativet, att den bidrar till diskussioner 
om hur man arbetar, vad som kan förbättras 
med mera. 

En handbok om social redovisning anpas-
sad till de sociala arbetskooperativen kom-
mer att kunna beställas från SKOOPI i slutet 
av mars. ●

ALFA HETER DET EU-
fi nansierade och Stockholms 
stads ägda projekt som på kort 
tid haft framgång. Ett projekt 
som hjälper personer med 
psykisk funktionsnedsättning 
att hitta möjliga vägar till 
sysselsättning.

I september förra året fi rade Alfa två 
år. Grundtanken med projektet är 
att med information och vägledning 
hjälpa personer med psykisk funk-

tionsnedsättning att identifi era personliga 
mål och intressen i jakten på meningsfull 
sysselsättning, studier, praktik eller ar-
bete.

– Alla mellan 18 och 64 år som har en 
psykisk funktionsnedsättning, har kontakt 
med kommunens socialpsykiatri eller en 
pågående vårdkontakt inom specialistpsy-
kiatrin och som bor i Stockholms stad el-

ler Huddinge kommun, är välkomna, utan 
remiss eller biståndsbeslut, berättar Daniel 
Furingsten, vägledare på Alfa. Det kostar 
för övrigt ingenting att komma till Alfa.

32 procent går vidare
Att Alfa-projektet är uppskattat råder det 
knappast någon tvekan om. Med ett år kvar 
av projekttiden har 32 procent av Alfas 
kunder gått vidare till biståndsbedömd sys-
selsättning. När det gäller studier, praktik 
och arbete såg Alfa tidigt behovet av att 
förstärka det individuella stödet för att nå 
resultat.

Ewa Samuelsson (KD), biträdande so-
cialborgarråd med ansvar för tillgänglig-
hets- och funktionshinderfrågor, berättar 
hur Stockholms stad ser på Alfa-projektets 
möjligheter.

Få en rättvis chans
– Vi fastslår i budgeten för 2012 att staden 
ska anställa fl er personer med funktions-

nedsättning. Det handlar inte om kvote-
ring eller särbehandling, utan om att alla 
ska ges en rättvis chans att komma in på 
arbetsmarknaden. Alfa kan därmed vara en 
viktig aktör.

Hur ser du på arbetsintegrerande sociala 
företag, en i sammanhanget viktig fak-
tor?

– Sociala företag är ett bra sätt att skapa 
arbeten för personer med funktionsned-
sättning. Det är positivt med olika initia-
tiv för att bredda möjligheterna till arbete 
också för dessa personer. Jag välkomnar 
därför alla initiativ som främjar det socia-
la företagandet. Stockholm stad är till ex-
empel med och fi nansierar Coompanion 
Stockholm. 

Ewa Samuelsson berättar att Stock-
holms stad dessutom kommer att starta 
något som heter IPS-projektet – Individual 
Placement and Support, en modell för ar-
betsrehabilitering av personer med psykisk 
funktionsnedsättning. ●

SAMUEL HULTBERG

FAKTA Alfa-projektet:
●  Är ett EU-fi nansierat projekt som ägs av Stockholms stad.
●  Erbjuder: enskilda informationssamtal, informationsmöten  
 och hjälp att komma i kontakt med olika myndigheter, till
 exempel stadsdelen eller kommunen, Arbetsförmedlingen  
 och Försäkringskassan.

●  Medverkande i projektet är dessutom Huddinge kommun,  
 Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Arbetsför-
 medlingen, RSMH – Riksförbundet för Social och Mental  
 Hälsa - och IFS Intresseföreningen för schizofreni i centrala  
 Stockholm.
●  För mer information, besök www.stockholm.se/alfa 
 eller facebook.com/alfaprojektet.

– VI FASTSLÅR I BUDGETEN FÖR 2012 att staden ska anställa fl er personer med funktionsnedsättning, säger Ewa Samuelsson (KD), 
biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor.
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Finnes
Idéburen organisation som brinner för 

samhällsutveckling och ger människor 

förutsättningar för ett rikare liv.

Sökes
Modiga politiker och driftiga tjänstemän 

som tillsammans med oss vill finna innovativa 

lösningar på de utmaningar vårt samhälle 

står inför.
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lena.bjering@folkuniversitetet.se, tel: 0736-44 77 74
jenny.neikell@folkuniversitetet.se, tel: 040-691 83 26
mats.persson@folkuniversitetet.se, tel: 0736-44 77 63

HELSINGBORG     MALMÖ     VÄXJÖ

www.folkuniversitetet.se/ciu

Det säger Anna Carendi, general-
sekreterare för Coompanion Sve-
rige, som jobbar för ett demokra-
tiskt företagande där man startar 

företag tillsammans, i form av kooperativ. Här 
är delaktighet, medbestämmande, långsiktig-
het och gemensamt ansvar själva motorn för 
framgång.

Kooperationens värderingar ligger i tiden. 
Idag är inte maximerad vinst det enda måttet 
på framgång. Många unga människor delar 
dessa värderingar och fl era undersökningar 
de senaste åren visar att unga människor gär-
na vill starta företag, och att de gärna gör det 
tillsammans med andra.

Styrkan att vara tillsammans
En fördel med att starta ett företag tillsam-
mans handlar om den demokratiska värde-
grunden, berättar Anna Carendi. Om fl era 
personer är involverade testas idéerna av 
fl era, alltså blir besluten starkare och mer ge-
nomtänkta. Samtidigt skapar fl era personers 
olika bakgrunder och erfarenheter en trygg-
het som gör att man inte tar lika stora risker. 

Just den kooperativa värdegrunden som 
Coompanion står för passar sociala företag, 
och att arbeta med denna målgrupp är prio-
riterat inom Coompanion, poängterar Anna 
Carendi.

– Ett demokratiskt synsätt skapar möjlig-
heter för människor som länge stått utanför 
arbetsmarknaden att ta makten över sina liv. 
Nyckeln är att låta människor engagera sig 
100 procent av sin förmåga och att arbeta 
långsiktigt i syfte att på bästa sätt stödja den 
här målgruppen.

Bred erfarenhet
Coompanion har länge jobbat med männis-
kor som står långt från arbetsmarknaden. 
Förra året fi ck närmare 900 personer råd och 
stöd inom socialt företagande. Kaféer och 
bilverkstäder, hunddagis, trädgårdsförmed-
ling och ”bed and breakfast”, ja, listan kan 
göras lång över bra exempel på sociala före-
tag där Coompanion varit involverade. 

– Det handlar om att hela tiden ta små 
steg framåt, att hos individen bygga upp 
självkänsla, självförtroende och skapa en 

drivkraft att gå vidare. Vi erbjuder grund-
läggande utbildning om företagande, entre-
prenörskap och ekonomi. Vi utbildar även 
handledare, handläggare och andra personer 
inom offentlig förvaltning.

Målet för Coompanion är att fl er koopera-
tiva företag ska startas. Det gäller därför att 
synliggöra vad kooperation är och fördelarna 
med att driva kooperativa företag. 

– Vi måste också öka kunskapen 
om möjligheterna kring sociala 
arbetskooperativ och arbetsintegre-
rande sociala företag, avslutar Anna 
Carendi. ●

SAMUEL HULTBERG

Företagsrådgivare 
utöver det vanliga 

– JAG HOP-
PAS ATT DET 
KOOPERATIVA 
ÅRET ska göra 
oss mer synliga 
så att Coompan-
ion blir en än mer 
självklar aktör när 
man vill starta före-
tag tillsammans 
med andra, säger 
Anna Carendi, 
generalsekreterare 
för Coompanion 
Sverige.

– VI ÄR FÖRETAGSRÅDGIVARE som likt många andra riktar oss mot 
de fl esta förekommande branscher inom näringslivet. Men vi skiljer oss 
från mängden genom att ha en unik inriktning och värdegrund. 

GE GAMLA SAKER NYTT LIV!
Stockholms Stadsmission får ibland in möbler och textilier 
där tiden gjort sitt. REMAKE, som är Stadsmissionens eget 
märke tar hand om dessa gåvor och ger dem ett nytt liv. 
Produkterna tillverkas av Stadsmissionens medarbetare i 
samarbete med människor på väg in i arbetslivet. 

När du handlar en REMAKE-produkt bidrar du till ett hållbart 
samhälle, samtidigt som du ökar möjligheten för människor 
att skapa sin egen försörjning.

www.stadsmissionen.se/remake

FAKTA Coompanion:
●  Hjälper ca 600 företag med över 4000 entreprenörer att   
 starta  årligen. 
●  Har kontor på 25 platser – minst ett i varje län.
●  Ägs och styrs lokalt av sammanlagt 900 medlemsorganisationer.
●  Finns förutom på www.coompanion.se även på 
 facebook.com/coompanion och twitter.com/coompanion.
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Vi baserar våra insatser på de upp-
drag vi får av regeringen som 
utgår från handlingsplanen för 
arbetsintegrerande sociala före-

tag från 2010, förklarar Henrietta Stein, chef 
för Avdelningen Rehabilitering till arbete på 
Arbetsförmedlingen.

Det har handlat om olika typer av insatser 
tillsammans med Försäkringskassan, Social-
styrelsen, Tillväxtverket, SKL och Skoopi. 
Bland annat hemsidan www.sofi sam.se som 
kan beskrivas som en handbok för samarbete 
med sociala företag. 

– Syftet med sofi sam är helt enkelt att öka 

kunskapen om sociala företag hos myndig-
heter och samhället i stort, säger Henrietta 
Stein som samtidigt påpekar det faktum att 
det fortfarande fi nns förhållandevis få sociala 
företag här i Sverige och att det därför också 
fi nns mycket okunskap om vad det är och 
innebär. 

Upphandlingar
En konkret insats som defi nitivt bidragit till 
fl er arbetsintegrerande verksamheter i landet 
är den upphandling av rehabiliterings- och 
sysselsättningsinsatser för personer med psy-

kisk funktionsnedsättning som gjordes 2009 
– RESA-projektet. Det var ett regeringsupp-
drag som en del i den psykiatrisatsning som 
då initierades. 

Henrietta Stein berättar att upphandlingen 
var medvetet riktad till arbetsintegrerande 
sociala företag, som annars har problem att 
konkurrera med etablerade aktörer i offent-
liga upphandlingar, då rutin och erfarenhet 
ofta saknas. 

Fler ut på arbetsmarknaden
– Avtalet skulle egentligen upphöra 2012. 
Men eftersom det visat sig att satsningen 
varit framgångsrik – fl era personer hade fått 
arbete och medel fanns kvar – föreslog vi en 
fortsättning, vilket väl visar på det engage-
mang som fi nns i vår myndighet för sociala 
företag. Vi är övertygade om att de är en 

framgångsfaktor för att få ut människor i ar-
bete, säger Henrietta Stein.  

Efter positivt gensvar från regeringen dras 
nu en ny upphandling igång, nu enligt lagen 
om valfrihet, vilket innebär att samtliga an-
sökande företag som uppfyller ”skallkraven” 
godkänns. Sedan är det upp till de enskilda 
individerna att välja utförare.

Utöver medverkan i en rad projekt fi nan-
sierade av Europeiska socialfonden planerar 
Arbetsförmedlingen just nu kortare utbild-
ningsinsatser om vad det innebär att starta 
sociala företag.

– Vi har sett att de satsningar som hittills 
gjorts inte räcker. Därför planerar vi att starta 
utbildningar som pilotprojekt på några plat-
ser i landet, utbildningar som vänder sig till 
personer som är intresserade att starta och 
stimulera till nya verksamheter. ●

PER-ÅKE HULTBERG

Det är andra gången som SKOOPI arrang-
erar en mässa för sociala företag och denna 
gång blir den ännu större. Det fi nns cirka 300 
arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 
som har som ändamål att integrera männis-
kor i arbetslivet. Under två dagar på Kultur-
huset i Stockholm vill vi samla dessa företag 

för att tillsammans visa upp styrkan med 
sociala företag. Dagarna kommer att fylla 
Kulturhusets lokaler med utställare, stödor-
ganisationer, tjänstemän, politiker och alla 
andra som är intresserade av att få veta mer 
om socialt företagande. ● 

MER INFORMATION FINNS PÅ MÄSSANS HEMSIDA: 
WWW.SOCIALAFORETAGSMASSAN.SE

Sociala företag mässar 
i Kulturhuset
DEN 22–23 FEBRUARI 2012 arrangerar SKOOPI Sveriges största 
mässa för arbetsintegrerande sociala företag.

”Syftet med sofisam 
är helt enkelt att 
öka kunskapen om 
sociala företag hos 
myndigheter och 
samhället i stort.”

ARBETSFÖRMEDLINGEN ÄR EN NYCKELAKTÖR för 
nyhetsspridning och nätverkande i frågor som rör arbetsintegrerande 
sociala företag och har så varit under de senaste åren.

– VI PLANERAR ATT STARTA UTBILDNINGAR som pilotprojekt på några platser i landet, utbildningar som vänder sig till personer som är 
intresserade att starta och stimulera till nya verksamheter, säger Henrietta Stein, chef för Avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Sociala företag är en 
framgångsfaktor
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Projektet som vid den första upp-
handlingen enbart riktades till 
arbetsintegrerande sociala företag 
går under namnet RESA – Reha-

bilitering, Sysselsättning, Arbete. Den första 
upphandlingen resulterade i 500 rullande 
platser. Det vill säga, i den mån personer slu-
tat har platserna fyllts med nya intresserade. 
Avtal slöts med samtliga företag som upp-
fyllde de uppställda kriterierna. Just nu hand-
lar det om 37 sociala företag runt om i landet. 

– Att vi fått förlängt uppdrag och nu går vi-
dare med en ny upphandling beror dels på att 
det fi nns pengar kvar, men också på att det vi-
sat sig vara en bra och fungerande verksamhet, 
säger Cindy Marttiin, projektledare på Försäk-
ringskassan. Hon ser resultatet, cirka 20 pro-
cents återgång till arbete och studier, som en 
stor framgång för en grupp människor som står 
långt från arbetsmarknaden.

Tid för rehabilitering
En förklaring till det goda resultatet menar 
Cindy Marttiin är den förhållandevis långa 
tid som varje individ får vistas på respektive 
företag – ett år med möjlighet att utöka sin 
arbetsförmåga  i egen takt. 

– I de sociala företagen fi nns också en 
accepteran de miljö med personal och hand-
ledare som har förståelse för just den här 
målgruppen av personer med psykisk funk-
tionsnedsättning, poängterar Cindy Marttiin.

Skapar arbete
Bakgrunden till projektet och dess fokus på 
sociala företag är just det faktum att de har 
visat sig kunna bidra till att skapa arbete för 
människor som står långt från arbetsmarkna-
den. Den nya upphandlingen som drar igång 
under våren blir en löpande upphandling ba-
serad på ”Lagen om Valfrihet”. Det innebär 
precis som i den första upphandlingen att alla 
företag som uppfyller uppställda kriterier 
godkänns, men den här gången såväl sociala 
som vanliga företag. En annan skillnad är att 
det nu är upp till de enskilda personerna att 
välja vilket företag man föredrar.

– Att upphandlingen är löpande betyder att 
intresserade företag kan komma in med anbud 
under hela projektperioden. RESA-projektet 
pågår till och med december 2014 och vår för-
hoppning är att vi nu ska nå ut till fl er orter i 
landet, avslutar Cindy Marttiin. ●

PER-ÅKE HULTBERG

Social resursförvaltning, verksamhetsområde Social utveckling/Su ansvarar för ekonomiskt och konsultativt stöd till föreningar, stiftelser och kooperativ inom det sociala 
området och funktionshinderområdet, samt integrations- och introduktionsprojekt.  

Inom Su fi nns också Klippankooperativen med fyra fristående föreningar som erbjuder arbete i arbetskooperativa former. Målgruppen är personer som på grund av fysiska 
funktionsnedsättningar, främst traumatiska hjärnskador, står utanför arbetsmarknaden. 

Kooperatörshuset, som också tillhör Su, utbildar, utvecklar och stöder sociala arbetskooperativ. Idag fi nns sju kooperativ knutna till Kooperatörshuset, samt två grupper i 
utbildning och utveckling av nya företag.

 – I Göteborg fi nns ett 40-tal sociala arbetskooperativ/företag, vilket är fl est i landet. Detta kan ses som ett resultat av att förvaltningen i dialogen med organisationerna  
  har uppmuntrat mångfald avseende målgrupper, verksamheter, organisation, fi nansiering och samverkan säger Göran Näslund, Social utveckling. Konceptet  beskrivs  
  idag som Göteborgsmodellen.

Social resursnämnd  har uppdraget att bygga upp ett utvecklingscentrum för social ekonomi. Dialogen mellan Göteborgs Stad och organisationerna inom social ekonomi  
har bland annat resulterat i att ett samverkansråd, Idékom bildades i mars 2010. Rådet arbetar för närvarande med att ta fram en överenskommelse för Göteborg där riktlin-
jer för det lokala samspelet mellan kommunen och sektorn social ekonomi fastställs. 

Ett viktigt komplement till Idékom är tillkomsten av Mötesplats Göteborg, som är centralt placerade lokaler där enskilda göteborgare, organisationer inom social ekonomi 
och offentliga organ kan utbyta information och inspireras till nya aktiviteter och former för samverkan. Verksamheten, som leds av en partsammansatt styrgrupp, kan ses 
som embryo till ett mera komplett ”föreningarnas hus”.

Social ekonomi + Göteborgs Stad = sant

Social utveckling  Göran Näslund 0707 – 85 45 33
Kooperatörshuset Jan Ströhm   0707 – 85 45 15
Klippankooperativen  Gerd Östlund-Sanner 0707 – 85 46 30
 Elvi Johansson 0707 – 85 46 28
www.goteborg.se/socialresurs            

ARBETSFÖRMEDLINGEN FICK I DECEMBER 2008 regeringens 
uppdrag att i samverkan med Försäkringskassan upphandla 
sysselsättningsverksamheter med rehabiliterande inslag för personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Framgången med projektet gör att 
en ny upphandling nu är på gång.

RESA-projektet:

- lyckad återgång till arbete

FAKTA RESA-projektet:
●  Resa står för REhabilitering, Sysselsättning och Arbete. 
●  Är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
●  Målsättningen är att ge fl er personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av  
 psykisk funktionsnedsättning rehabilitering, sysselsättning och arbete.
●  Riktar sig till personer som har ersättning från Försäkringskassan, Arbetsförmed-
 lingen och kommunen.
●  Projektet förväntas bidra till att fl er arbetsintegrerande sociala företag utvecklas
.

EN FÖRKLARING TILL DET GODA RESULTATET med RESA-projektet är den förhållan-
devis långa tid som varje individ får vistas på respektive företag, ett år med möjlighet att utöka 
sin arbetsförmåga  i egen takt. 
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Faktum är att cirka en tredjedel av 
alla projekt inom Socialfonden 
drivs av ideella organisationer, 
ofta inom den sociala ekonomin.

– Samarbetet över nationsgränserna inom 
EU har gjort att allt fl er upptäckt företagsfor-
men arbetsintegrerande sociala företag och 
inte minst styrkan den har att hjälpa män-
niskor att komma i arbete, säger Åsa Lindh, 
generaldirektör Svenska ESF-rådet. 

Hon berättar att det redan i förra pro-
gramperioden – 2000–2007 – utgick stöd 
till mindre verksamheter inom den sociala 
sektorn som via Socialfonden fi ck lokala 
projektutvecklingsstöd, att komma igång. En 

utveckling som sedan förstärkts i den nuva-
rande programperioden – 2007–2013 – där 
det slagits fast att stöd till den sociala ekono-
min ska vara en viktig del. Nu med en större 
tyngd än tidigare på dem som står långt från 
arbetsmarknaden. 

Behövs mer insikt
Åsa Lindh menar dock att det behövs mer 
kunskap och ökad insikt om sociala företags 
möjligheter att spela en viktig roll för indi-
vider som inte passar in i de stora 
offentliga systemen som 
till exempel Arbetsför-

medlingen och För-
säkringskassan arbetar 
med. 

– Det blir allt tuffare för 
de grupper som står långt från ar-
betsmarknaden. Det gäller därför att 
hitta nya former och metoder att hjälpa dem 
att komma i arbete. Här har sociala företag 
utan tvekan en jätteviktig kompletterande 
roll på arbetsmarknaden, något som allt fl er 
också upptäcker, både inom den offentliga 
och privata sektorn, säger Åsa Lindh, som 
menar att det förtroendeglapp som tidigare 
funnits är på väg att raderas ut, att de olika 
aktörerna på arbetsmarknaden nu börjar lära 
sig att samarbeta. 

Skynda långsamt
Hon betonar samtidigt vikten av att inte 

skynda på för fort. Svårigheten lig-
ger i uppstarten, inte minst hur 

man fi nansierar nya verksam-
heter. Hela kompetensbiten 

om ledarskap, affärsutveck-
ling, hur man agerar som 
arbetsgivare-arbetstagare 
och så vidare, är enormt 
viktiga frågor, speciellt in-
ledningsvis. 

– Poängen när sociala 
företag byggs upp är ju att 

alla i verksamheten är del-
aktiga. Risken om det går för 

snabbt är att man tappar grundvärderingarna 
längs vägen. Vår roll är att vara en startmo-
tor, att hjälpa till så att företagen blir hållba-
ra, så att det inte tar tvärtstopp när projektti-
den tar slut. Just frågan vad som händer efter 
projektperioden måste vara med från dag ett, 
poängterar Åsa Lindh. 
Hur ser du på arbetsintegrerande sociala 
företag inför framtiden, är de här för att 
stanna?

– Ja, absolut, jag är övertygad om att de 
kommer att fortsätta vara betydelsefulla som 
komplement på den svenska arbetsmarkna-
den. Och jag hoppas och tror att våra poli-
tiker tar i de problem vi har med regelverk 
som försvårar för den här typen av företag, 
till exempel i  LOU, Lagen om offentlig upp-
handling, som ofta utestänger sociala före-
tag. Vi är i alla fall på rätt väg! ●

PER-ÅKE HULTBERG

SOCIALT FÖRETAGANDE är en etablerad företeelse i Europa, 
framförallt i de södra delarna. Under de senaste tio åren har den i 
Sverige hittills ganska okända företagsformen haft en kraftig tillväxt 
även här, mycket tack vare stöd från EU via Socialfonden. 

Full fart på socialt företagande

- Tack vare EU

”Vår roll är att vara en start-
motor, att hjälpa till så att 
företagen blir hållbara”

VID EN UPPSTART. – Viktigt att inte 
skynda på för fort. Svårigheten ligger i upp-
starten, inte minst hur man fi nansierar nya 
verksamheter. Hela kompetensbiten om 
ledarskap affärsutveckling, hur man agerar 
som arbetsgivare-arbetstagare och så vidare, 
är enormt viktiga frågor, säger Åsa Lindh, 
generaldirektör Svenska ESF-rådet.

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER. Många sociala företag har startats som EU-fi nansierade socialfondsprojekt. Eko-
Teck i Kramfors är ett utmärkt exempel. – Verksamheten är bred men inriktar sig framförallt på hushållsnära tjänster. 
Vi har idag 24 anställda där alla har erfarenhet av utanförskap. ESF-pengarna har varit avgörande för att kunna starta 
med den omfattning vi har idag, säger Birgitta Sewerin, verksamhetschef för det sociala företaget Eko-Teck i Kramfors.
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Alla ska få plats och känna sig behövda

Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister

Vägen ut! utvecklar företag för en 
hållbar värld. Vi behövs!
 www.vagenut.coop

Svensk arbetsmarknad står inför en utmanan-
de tid. Den skuldkris som för något år sedan 
tyngde ett fåtal länder har nu växt över hela 
Europa och lämnar inget land oberört. Även 

Sverige, trots goda statsfi nanser, påverkas märkbart av 
krisen. När lönsamhetskraven skärps så är det ofta de som 
har den svagaste förankringen på arbetsmarknaden som 
faller hårdast. Därför är det särskilt viktigt att öppna upp 
och bredda arbetsmarknaden så att alla kan fi nna en plats. 

Som arbetsmarknadsminister har jag besökt ett antal 
sociala företag och arbetskooperativ under året. Det som 
har slagit mig varje gång är glädjen bland de anställda och 
de starka drivkrafterna hos föreståndare och chefer. Jag 
tycker att det är fantastiskt att det fi nns verksamheter där 
alla kan få plats och får känna sig behövda. De sociala 
företagen byggs ofta kring en positiv och tillåtande attityd 
där man vädrat ut myter och okunskap om psykisk och 
fysisk ohälsa, vilket ger stora positiva avtryck i såväl den 
egna verksamheten som på samhället i stort. 

Trösklar i form av attityder och tillgänglighetshinder 

består tills någon tar itu med dem.  Arbetet mot en bredare 
och mer inkluderande arbetsmarknad måste därför byg-
gas på olika ben. Dels genom att identifi era och undanröja 
hinder för full delaktighet i samhället. Men också genom 
att förändra attityder och förebygga och bekämpa diskri-
minering, där den breda framväxten av allt fl er sociala fö-
retag fyller en viktig funktion. 

Regeringen har genomfört en rad reformer för att under-
lätta för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga att komma i arbete. Bland dem kan 
nämnas nystartsjobben, fördubblat stöd för arbetsplatsan-
passning samt bättre matchning. Vi har också tillsatt en 
utredning som nu ser över alla insatser för personer med 
funktionsnedsättning så att de bättre leder till arbete. 

Min ambition är enkel. Jag vill att alla som kan jobba 
ska jobba. Oavsett bakgrund och var man befi nner sig i 
livet ska man få stöd och hjälp för att kunna fi nna en plats 
på arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. I det 
arbetet spelar sociala företag och arbetskooperativ en oer-
hört viktig roll. ●

”Oavsett bakgrund och var man befinner sig i livet ska 
man få stöd och hjälp att finna en plats på 
arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. ”
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DU ÄGER! DU BESTÄMMER!

DU VINNER!

KOOPERATIONENS ÅR 2012 
 

Läs mer om Kooperationens år på vår blogg
kooperationensar2012.se

Även styrkan i den kooperativa af-
färsmodellen, som ett alternativt 
sätt att göra affärer, ska lyftas. Un-
der året kommer den kooperativa 

rörelsen här i Sverige att samverka kring en rad 
gemensamma aktiviteter med arbetsgivarorga-
nisationen KFO som koordinator.

– Det här blir en unik möjlighet att visa upp 
och synliggöra de kooperativa företagens olika 
verksamheter, säger Eva Nordström, samhälls-
politiskt ansvarig på KFO. Syftet förklarar hon, 
är att uppmärksamma behovet av att förbättra 
förutsättningarna för kooperativt företagande 
och dess möjligheter att skapa fl er jobb.

600 nya företag
Trots att företagsformen är långt ifrån ny – 

kom från England i slutet på 1800–talet 
– är kännedomen om dess styrka och 

omfattning förhållandevis liten. 
Här fi nns visserligen välkända 

jättar som KF, OK, HSB med 
fl era – de 22 största omsätter 

tillsammans årligen cirka 200 miljarder kronor. 
Men här fi nns också en stor mängd små med-
lemsägda sociala företag, varav merparten star-
tats på senare år. Och tillväxten är minst sagt 
god, eller vad sägs om cirka 600 nya företag 
om året?

– Vi vänder oss primärt till 20–30-åringar, 
bland annat med event på högskolor, föreläs-
ningar för ekonomistudenter med mera. I den 
målgruppen fi nns ett stort intresse för koopera-
tiva företag där man driver och äger företag till-
sammans på lika villkor, säger Eva Nordström.

En antologi om kooperationen och dess 
framtida utmaningar ges ut i mars. Bland skri-
benterna fi nns välkända namn som Maria Wet-
terstrand, Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk 
chef på Saco och Hans de Geer, etikforskare på 
Handelshögskolan. Frukost- och lunchsemina-
rier arrangeras därefter med skribenterna som 
föreläsare. I september arrangeras Kooperativt 
Forum, en storsatsning under två dagar på Vår 
Gård i Saltsjöbaden. ●

PER-ÅKE HULTBERG
FÖR MER INFO: 

WWW.KOOPERATIONENSAR2012.SE/

Kooperationens år 2012
FN HAR UTSETT 2012 TILL KOOPERATIONENS ÅR. Syftet är att öka 
kunskapen om den kooperativa företagsformen och dess förmåga att 
bidra till minskad fattigdom, ökad sysselsättning och social integration. 

– FN HAR BESLUTAT att 2012 är kooperationens år. Detta för 
med sig en mängd positiva synergier, menar Eva Nordström, samhälls-
politiskt ansvarig på KFO.

”Det här blir en unik möjlighet att 
visa upp och synliggöra de koopera-

tiva företagens olika verksamheter.”
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Tre år har gått sedan femtiosjuårige 
Göran Kull sökte sig till Lövsta-
kooperativet. Att kooperativet har 
betytt mycket för honom går inte 

att ta miste på.
– Innan arbetade jag i LSF-omsorgen. På 

slutet höll jag på att gå in i väggen, jag stod 

inte ut och behövde något annat. Jag har ing-
en utbildning så alternativen var inte många. 
Men av en bekant fi ck jag höra talas om Löv-
sta och sökte hit. 

Lövstakooperativet utför idag olika slags 
trädgårdsarbeten samt måleri-, snickeri- och 
gjuterijobb av alla de slag. Tillsammans med 

22 andra personer deltar Göran Kull i arbe-
tet. Samtidigt är han ordförande i styrelsen 
för kooperativet. 

Stärker självkänslan
Den arbetsträning som kooperativet erbjuder 
är grundligt individanpassad och syftar till att 
ge arbetsprövning, stärka självkänslan och 
bygga upp ett självförtroende. Den ålders-
mässiga spännvidden bland kooperatörerna 
ligger mellan 20 och 57 år.

Göran Kull berättar att han trivs fantastiskt 

Målet är glasklart. Arbetsmarknaden 
måste öppnas för personer med 
funktionsnedsättning, långtids sjukskrivna 
och långtidsarbetslösa. Lösningen heter 
arbetsintegrerade sociala företag. Det ger 
möjlighet till personer som många gånger 
står långt från arbetsmarknaden att hitta 
vägar till meningsfull sysselsättning. 

– Sociala företag är ett oerhört intressant arbetssätt och kan 
tillföra mycket. Sverige behöver sociala företag där vinst in-
te är det primära, utan där fokus ligger på personlig utveck-
ling och att återinvestera i företaget, säger Carola Gunnars-
son (C), oppositionsråd i Sala och vice ordförande i SKL.

Hon har i sina olika roller i SKL och Sala kommun sett 
fördelarna med arbetsintegrerade sociala företag på nära 
håll. SKL jobbar målinriktat kring sociala företag och för-
söker stötta utvecklingen genom att bland annat medverka 
till att utveckla formerna för de arbetsintegrerade sociala 
företagen och anordna konferenser för erfarenhetsbyte och 
inspiration. 

Carola Gunnarsson berättar om vikten av att stödja den 
fortsatta utvecklingen för dem som har svårt att komma in 
på arbetsmarknaden.

– Betydelsen av att avsätta medel för att möta den här 
målgruppen går inte att överskatta. Sociala företag skapar 
riktiga jobb som verkligen betyder något för en utsatt grupp. 
Delaktigheten stärker självkänslan och bygger ett självför-
troende hos en målgrupp där många inte haft något jobb el-

ler varit sysslolösa under fl era års tid. 
Carola Gunnarsson menar att många kommuner behöver 

förändra sitt tänkande på det här området. Det handlar helt 
enkelt om att ge de sociala företagen lika stor uppmärksam-
het som alla andra företag. Dessutom menar hon att man i 
kommunerna måste inventera de offentliga verksamheterna 

och se om vissa verksamheter skulle kunna fungera lika bra 
eller bättre som sociala företag, till exempel inom daglig 
verksamhet.

Ett utmärkt exempel är Strömsbacka Återvinningsvaru-
hus i Sala som tidigare drevs av Sala kommun men lades 
ner i slutet av 2009, efter kritik från privata företagare om 
konkurrenssnedvridning.

Verksamheten övertogs av de anställda som nu driver 
verksamheten vidare. Med stöd och hjälp av Coompanion 
bildades en ekonomisk förening som idag drivs som ett so-
cialt företag med tre gånger så många anställda som tidi-
gare. Och framgångarna har inte låtit vänta på sig.

– Det som verkligen är spännande med sociala företag är 
att se hur människor med svår och jobbig bakgrund växer 
och tar ansvar, säger Carola Gunnarsson. 

Hon berättar att man i Sverige överlag blivit bättre på att 
jobba med arbetsintegrerade sociala företag. Hon ser ljust 
på framtiden trots att det gått ganska sakta framåt. Under 
många år har frågan snarare diskuterats istället för att man 
satsat konkret.

– Hindret har varit att många haft en otydlig bild av vad 
ett arbetsintegrerat socialt företag är.  Men vi går åt rätt håll. 
Kunskapen ökar och vi får fl er goda exempel att föra vidare. 

Sociala företag är en lösning
– som vidgar arbetsmarknaden

– Betydelsen av att avsätta medel och möta den här mål-
gruppen går inte att överskatta, säger Carola Gunnarsson 
(C), oppositionsråd i Sala och vice ordförande i SKL. FÖR MER INFO: WWW. SKL.SE

LÖVSTAKOOPERATIVET PÅ GOTLAND är ett socialt arbets-
kooperativ som erbjuder arbetsträning för personer som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. Här möter vi Göran Kull som berättar 
om dess livsavgörande arbete.

DEN ARBETSTRÄNING SOM LÖVSTAKOOPERATIVET  på Gotland erbjuder är grundligt individanpassad och syftar till att ge arbetspröv-
ning, stärka självkänslan och bygga upp ett självförtroende.Här ser vi Göran Kull och Margitta Zackrisson arbeta med trädgårdsarbete.

Görans språngbräda till arbete
bra på Lövsta där han nu alltså arbetat i tre år.

– Att komma hit var jättehäftigt. Här visar 
man varandra verkligen respekt för var och 
ens olika bakgrunder och erfarenheter. Att det 
dessutom är bra och skön stämning gör det 
hela ännu bättre.

Medbestämmande 
En viktig grundbult i kooperativ handlar om 
delaktighet och demokrati. Lövstakooperati-
vet i Romakloster är självklart inget undan-
tag. Här är alla medlemmar med i beslutsfat-
tandet där majoriteten får avgöra, här fi nns 
alltså inga toppstyrda beslut. 

Varje dag fi nns information uppskriven på 
en tavla om de olika jobb kooperativet tagit 
på sig, här får var och en i sin tur välja vilket 
arbetsuppdrag man föredrar.

– För personer med till exempel arbetshan-
dikapp, som varit utanför arbetsmarknaden un-
der en längre tid, är sociala arbets kooperativ 
perfekt. Delaktigheten i beslut och jobb, att 
man är med och påverkar och tar ansvar, ska-
par en social gemenskap som ger självkänsla, 
självförtroende och möjlighet till en menings-
full sysselsättning, betonar Göran Kull.

Han berättar att Lövstakooperativets om-
sättning fördubblats de senaste tre åren. Att 
han ser positivt på framtiden råder ingen tve-
kan om.

– Vi expanderar hela tiden, år från år, får 
större kundkrets och mer komplexa uppdrag 
att ta hand om. Jag trivs som fi sken i vattnet 
och hoppas fortsätta jobba här så länge jag 
bara kan. ●

SAMUEL HULTBERG



Hela denna bilaga är en annons från Sociala arbetskooperativens intresseorganisationANNONS ANNONS

14   SOCIALT FÖRETAGANDE

Att driva företag 
är inte det 
enklaste sättet 
att fördriva sin tid. 
I nystartsfasen 

men även i den 
löpande driften fi nns 

massor av frågor 
och problemställningar, 
stötestenar och fallgropar 
att ta med i beräkningen. 
De arbetsintegrerande 
sociala företagen är 
inget undantag. 

– Vi hjälper till med alla tänk-
bara frågor som har med arbets-
givarrollen att göra. Inte minst 

arbetsrättsområdet kan vara en 
snårskog för den som inte är in-

satt, säger Anita Fink Knudsen, 
chefsförhandlare på arbetsgivar-
föreningen KFO, Sveriges största 

fristående arbetsgivarorganisation. Många av 
KFO:s medlemmar är kooperativa företag, 
ideella organisationer och folkrörelser.

Mycket regler
– Det fi nns så enormt mycket lagar och regler 
som man får med på köpet när man startar fö-
retag och som man kanske inte tänkt på, säger 
Anita Fink Knudsen. Vad som gäller vid till 
exempel rekrytering, regler om arbetstider, 
semester, sjukersättning, föräldraledighet, 
försäkringar, pensioner, anställningsskydd 
och så vidare.

– Vi ger företagen professionellt och per-
sonligt stöd i både stora och små arbetsgivar-
frågor. Alla får sin egen kontaktperson. Just 
den nära och personliga kontakten är jättevik-
tig. Man ska veta vem man ska ringa, betonar 
Anita Fink Knudsen. 

Vill driva på utvecklingen
Men lika viktig, som att vara stöd och boll-
plank, är KFO:s roll i påverkansarbetet, me-
nar hon. Det handlar om att hela tiden, till-
sammans med SKOOPI och andra aktörer, 

driva på utvecklingen av idédrivna företag, 
inklusive arbetskooperativ och sociala före-
tag. 

– De näringspolitiska villkoren är anpas-
sade för det kommersiella näringslivet, inte 
för arbetsintegrerande sociala företag och 
andra idédrivna verksamheter. Här måste vi 
driva på för att skapa bättre förutsättningar 
för tillväxt och utveckling, säger Anita Fink 
Knudsen.

Sprida kunskap
Mycket handlar om okunskap och bristande 
insikt hos politiker och myndigheter om möj-
ligheterna med idédrivet företagande. 

– På både nationell, regional och lokal nivå 
förbises den här typen av verksamheter. Till-
sammans måste vi sprida kunskapen om vill-
kor och förutsättningar så att beslutsfattare på 
olika nivåer förstår de här företagen, hur de 
är uppbyggda och framförallt vad de kan ge 
och vilken viktig roll de kan spela på arbets-
marknaden. Här fi nns stora värden för både 
enskilda och för samhället i stort som vanliga 
företag inte kan ge. Det vill vi stötta. ●

PER-ÅKE HULTBERG

Behöver du professionellt  
arbetsgivarstöd?
Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation 
som med branschspecifik kompetens sluter kollektivavtal 
och ger professionellt arbetsgivarstöd.

Vi organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller 
idéburet engagemang. Våra medlemmar finns inom: idrott, 
intresse- och biståndsorganisationer, trossamfund, vård- och 
omsorg, folkbildning, utbildning och forskning, upplevelse-
verksamhet samt kultur, tillsammans ca 3 000 arbetsgivare.

Välkommen till Arbetsgivaralliansen du också! 

www.arbetsgivaralliansen.se       08-545 912 00

STÖDJARE. – Vi på KFO ger företagen professionellt och personligt stöd i både stora och små arbetsgivarfrågor, säger Anita Fink Knud-
sen, chefsförhandlare på arbetsgivarföreningen KFO.

Många nya utmaningar 
vid företagsstart
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Våra 120 medarbetare är experter på demokratiskt 

företagande och vi medverkar årligen till uppstarten 

av ca 600 företag.

Det förenar det bästa av två världar – resultatorientering 
och mänsklighet. Vi på Coompanion hjälper människor som 
delar denna idé och vill starta företag tillsammans. 

Hos oss kan du som vill starta ett socialt företag tillsammans med andra få 

rådgivning, information och utbildning. Coompanion erbjuder även utbildning 

för handledare, handläggare och andra personer inom offentlig förvaltning 

som möter människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi har engagerade 

och kunniga medarbetare som hjälper er hela vägen från idé till ett framgångs-

rikt företagande.

Välkommen att kontakta något av våra 25 kontor runt om i landet!

För mer information se www.coompanion.se 

Gilla oss på facebook.com/coompanion

Det är smart att driva  
företag kooperativt!

Att kunna delta i offentliga 
upphandlingar, på lika villkor som alla 
andra, är närmast en förutsättning för 
att framgångsrikt kunna driva sociala 
företag. En som upplevt både problem 
och möjligheter är Brita Zetterman, 
initiativtagare och verksamhetsansvarig 
för det sociala medlemsföretaget 
MellanMålet i Stockholm.
Verksamheten startade 2006 som en förening med syfte att 
stödja och underlätta rehabiliteringen för unga vuxna som 
drabbats av psykisk ohälsa.

– Vi såg att det saknades resurser för unga psykosdrab-
bade och på den vägen är det, berättar Brita Zetterman.

Det är de unga som med sin erfarenhet och utifrån sina 
behov har varit med och skapat konceptet som bland annat 
bygger på individanpassade gruppaktiviteter. Idag fi nns 
både en medlemsförening, en öppen verksamhet som del-
tagarna själva driver, och ett socialt företag – MellanMålet 
Rehab AB – bildat 2011.

Övergången från bidragsfi nansieringen under 
projektperioden, till att stå på egna ben, är inte helt enkel. 
Det kan Brita Zetterman intyga. Första försöket att delta i 
en offentlig upphandling var lärorikt, menar hon, även om 
det inte lyckades.

– Jag insåg hur otroligt komplicerat det är, hur mycket 
tid det tar och att det krävs massor av kunskap om man 
ska lyckas, kunskap som jag då inte hade, säger Brita Zet-
terman. 

Andra upphandlingsförsöket gick desto bättre. Det 
var 2009 när Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

på uppdrag av regeringen i RESA-projeket upphandlade 
sysselsättning och arbete för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning. Upphandlingsförfrågan riktades enbart 
till arbetsintegrerande sociala företag. Det vill säga, som 
klippt och skuret för MellanMålet. 

– Det blev vår möjlighet att på allvar förverkliga 
våra idéer. Och det fungerar jättebra, majoriteten av 
våra deltagare kommer vidare, säger Brita Zetterman 
och berättar vidare om nästa upphandlingsform – valfri-
hetsupphandling – en helt annan typ av upphandling där 
köparen – Arbetsförmedlingen, kommuner eller lands-
ting  – specifi cerar krav på tjänster de vill ha utförda. 
Det är sedan den enskilda individen som väljer bland 
godkända utförare, det vill säga bland dem som lever 
upp till kraven.

– Det är verkligen bra. Ersättningen är redan fastlagd, 
man slåss alltså inte om priset samtidigt som man vet vad 
man förväntas leverera. Att det sedan är de enskilda in-
dividerna som väljer leverantör tvingar oss att hela tiden 
hänga med i utvecklingen, allt efter individernas behov 

och önskemål. Gör man bara ett bra jobb så blir man efter-
frågad och kan på så sätt öka antalet platser och därigenom 
stödja fl er människor. 

Upphandlingen gav nya möjligheter

Träffa Temagruppen Entreprenörskap & Företa-
gande på Sociala företagsmässan på Kulturhu-
set i Stockholm den 22–23 februari!

Vill du veta mer, läs skriften ”Samhälleliga mål med 
upphandling som medel”. Finns att ladda ner från 
Tillväxtverket: 
publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.
aspx?ID=1587

INFORMATION TEMAGRUPPEN

Här på MellanMålet jobbar man med individanpassade gruppaktiviteter.
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Sparande i 
Ekobanken
gör nytta på 
flera sätt

Verkar för 
mänskliga 
behovDet bevarar och 

utvecklar miljön 
och naturen

Det ger 
en rimlig
avkastning

Ekobanken finansierar 
bland annat
Sociala arbetskooperativ 
Idéburen vård
Gemenskapsboenden

ekologiskt - socialt - kulturellt 
Kontakta oss på  08 551 714 70 I www.ekobanken.se

 Kunskap om hur man kombinerar sociala behov och affärsmässighet

 Information om samarbete mellan myndigheter och sociala företag

 Stöd för att starta ett socialt företag 

 Inspiration och exempel

Passa på att träffa oss på Sociala företagsmässan 
på Kulturhuset i Stockholm den 22–23 februari.

I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation (SKOOPI).

En väg till arbete 
Sociala företag har som mål att underlätta för människor att få arbete. 
På sofisam.se får du

www.sofisam.se

www.sv.se

• Skapar en ny väg till arbete genom 
kooperativt företagande.

• Ökar tillgängligheten på arbetsmarkna-
den så att fler får plats och möjlighet att
bidra med 100 % av sin förmåga.

• Låter unga vuxna få ökad makt över det
egna livet, ta ansvar för sin egen för-
sörjning och bli delaktiga i samhället.

• Startar en process där nya företag skapas
utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt perspektiv och där alla får växa
och utvecklas.

SAK UMEÅ
socialt arbetskooperativ

SV och


