
Kan det bli företag av projekt? – seminarium i Almedalen 
 
Under rubriken ”Kan det bli företag av projekt?” diskuterade en erfaren panel vad som krävs 
för att få sociala företag att lyfta. Arrangör var den tematiska gruppen Entreprenörskap & 
Företagande, Europeiska socialfonden. 
 

 
 
– Javisst, är svaret på frågan i rubriken för seminariet, men det krävs passion, partnerskap 
och pengar, sade Pernilla Svebo-Lindgren, vd på Vägen ut! Kooperativen. Varje nytt socialt 
företag är ett mirakel. 
 
Vägen Ut! kooperativ finns numera i Göteborg, Sundsvall och Örebro och har i dag en stor 
bredd i verksamheten. Det är bland annat hantverkshus, hotell, screentryckeri och 
halvvägsboenden. 
 
Projektet och därmed de första kooperativen startades av tolv starkt engagerade personer. 
Några av dem hade mångårig erfarenhet från arbetslivet men flera hade aldrig haft ett vanligt 
jobb. 
Pernilla Svebo-Lindgrens erfarenhet är att det behövs ett starkt partnerskap mellan många 
aktörer: målgruppen, ideella organisationer, kommunen, försäkringskassan och till exempel 
kriminalvården för att projekten att lyckas. Det samarbetet har inte alltid varit lätt. 
 
– Från myndighetshåll är man van att styra, inte att stötta. Men numera fungerar det 
jättebra. Nu har vi 80 anställda som får lön från Vägen Ut!. Utöver det har vi cirka 100 
personer som får sysselsättning genom Vägen Ut!. 



 
En kritisk faktor för socialt företagande är dock bristen på riskvilligt kapital. Eva Laurelii, 
från Göteborgs Universitet som har utvärderat ESF-projekt, berättade att en annan utmaning 
är krånglet som är förknippat med ansökningarna om projektstöd. 
 
– Det börjar alltid med en idé. Man har bra kunskaper om lokalsamhället där man verkar. 
Sedan gäller det att hitta en utlysning som stämmer efter förutsättningarna och anpassa 
ansökan efter den utlysning som finns. 
 
Då blir det väldigt fina och akademiska ansökningar, men man kanske inte alltid så 
verklighetsnära.  Medfinansieringen innebär också en utmaning att hitta tillräckligt många 
engagerade deltagare. 
 
– Det handlar människor som ska ställa om från att ha varit objekt för åtgärder till att bli 
subjekt som ska driva företag, sade Eva Laurelii. 
 
Det kräver tid. Marie Larsson på sociala resursförvaltningen i Göteborgs stad efterlyste 
tydligare och mer långsiktiga spelregler så att aktörerna från början vet var de har att 
förvänta sig. Ibland kan även LOU vara ett hinder för kommuner som vill ge de sociala 
företagarna en bra start. Elisabeth Svantesson (M), ordf i tematiska gruppen, påpekade dock 
att lagen om valfrihet erbjuder möjlighet att skriva kontrakt med kommuner. 
 
– Det finns potential för betydligt fler sociala företag än i dag. Självklart är det också många 
projekt som inte kommer att lyckas. Men så är det också på andra områden utanför den 
sociala sektorn, sade Elisabeth Svantesson. 
 
Berit Högman (S), vice ordf i arbetsmarknadsutskottet, menade att man måste fundera över 
lite hur man ser på det sociala företagandet. I dag är man lite för rigid i bedömningen av 
inkomna ansökningar. 
 
– Omvärlden behöver ha större tillit till de sociala företagarna. 
 
Kanske kan också mikrokrediter vara en väg framåt för att stimulera socialt företagande. Åsa 
Lindh, generaldirektör på ESF-rådet, lyfte fram att ansökningar är trots allt en del av EU-
apparaten som vi måste leva med, men det går också att påverka inriktningen på 
programmen. 
 
– Kom med inspel till oss, vi lyssnar. Och när det gäller krångliga ansökningar så gör vi allt vi 
kan för att förklara och förenkla. Detta för att inte revisorerna ska komma och kräva tillbaka 
pengarna, sade Åsa Lindh. 
 
 
 
 


