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Yalla Trappan är ett av allt fler arbetsintegrerande sociala företag inriktade mot immigranter.



3

ar be t sin t eg r er and e so cial a fö r e tag o ch imm ig r an t er

Arbetsintegrerande sociala 
företag och immigranter  
– en översikt

Aktivister, regeringar och transnationella organisationer som OECD, 
ILO och EU ser alltmer arbetsintegrerande sociala företag som ett 
verktyg för att lösa immigranters höga arbetslöshet och dåliga 
arbetsvillkor. I det här kapitlet ges en överblick över kunskapen om 
arbetsintegrerande sociala företag i världen och i Sverige när det  
gäller inkluderingen av immigranter i arbetslivet. Dessutom beskrivs 
utvecklingen inom ett antal ESF-projekt och arbetsintegrerande  
sociala företag kring arbetssätt och metoder för en bättre inkludering 
av  immigranter på arbetsmarknaden.

En allt ökande migration i världen bidrar till ökad välfärd för såväl 
immigranter1 som värdländer. Men samtidigt leder diskriminering,  
ekonomisk kris, bristande språkkunskaper och utbildning till att många  
immigranter över lag har ett sämre läge än icke-immigranter. I Sverige 
är ungefär en tredjedel av de cirka 380 000 öppet arbetslösa personer 
med utländsk bakgrund. Deras arbetslöshetstider blir allt längre.2 De 
immigranter som har arbete eller är egenföretagare har i jämförelse med 
icke-immigranter ofta lägre lön och sämre arbetsvillkor. Det gäller sär-
skilt de så kallade ”irreguljära” eller ”papperslösa” immigranterna eller 
de som tvingas arbeta på en informell arbetsmarknad. Något som kan 
innebära hälsorisker, långa arbetstider, låga inkomster, beroenden av 
arbetsgivaren, social isolering, med mera.3 Majoriteten av världens  

1 I kapitlet används omväxlande begreppen immigranter och personer med utländsk bakgrund. De kan i 
detta sammanhang i stort ses som synonymer. Immigranter används i nästan all internationell litteratur. 
Med personer med utländsk bakgrund menar SCB personer som är födda utrikes eller födda inrikes av 
föräldrar där bägge är födda utrikes.

2 Arbetsförmedlingen, 2012.
3 Se Arbetsmiljöverket 2012. Arbetsmiljöverket har också skrivit fler rapporter i ämnet. Dessutom finns 

en växande skara forskare som beskriver immigranters förhållanden på såväl den reguljära som den 
irreguljära svenska arbetsmarknaden: Zoran Slavnic, Susanne Urban, Anna Gavannas, Wuokko Knocke, 
Fredrik Herzberg, Anders Neergaard, Alireza Bethoui, Pernilla Andersson Joona, Eskil Wadesjö, Sharam 
Khosravi, Markus Hansson, Walter Kegö och Erik Leijonmarck samt Charles Woolfson, Christer Törnvist och 
Petra Herzfeld Olsson.
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migranter är i dag kvinnor och riskerna för olika typer av sexuella över-
grepp är större på en informell arbetsmarknad.4

Även när immigranter blir egenföretagare kan det innebära låga 
inkomster, långa arbetstider, farlig arbetsmiljö och nyttjande av familje-
medlemmar som obetald arbetskraft. Något som kan leda till en ökad 
segregation i samhället.5 Även som företagare kan man tvingas att agera 
på en grå eller svart marknad med negativa följder för arbetsvillkoren.6

Arbetsintegrerande sociala företag  
en del av lösningen
Runt om i världen menar aktivister och regeringar att olika former av 
arbetsintegrerande sociala företag7 kan bli en del av lösningen på de  
problem som beskrivits ovan. Särskilt inom EU ses social ekonomi som 
en del av lösningen. Även i länder som Australien, USA och särskilt i 
Kanada diskuteras liknande lösningar.8 I Sverige finns en stor politisk 
enighet bakom stödet till arbetsintegrerande sociala företag och just 
långtidsarbetslösa med utländsk bakgrund pekas ut som en viktig  
målgrupp för framtida insatser.

Trots det stora intresset för arbetsintegrerande sociala företag för 
inkludering av immigranter är det ett relativt outforskat område.9 

I denna studie görs först ett försök att ge en överblick över kunskaps-
läget kring arbetsintegrerande sociala företag och inkludering av immi-
granter i EU, USA, Kanada och Australien. I andra hand ges en över-
siktsbild av omfattningen av verksamheter inom arbetsintegrerande 

4 Se här till exempel Anna Gavannas, 2006; 2010.
5 Hjerm, 2001.
6 Se Kloosterman och Rath, 2001; Slavnic, 2001.
7 Arbetsintegrerande sociala företag kallas alltmer i europeiska sammanhang, men även annorstädes på 

engelska för work integration social enterprises, förkortad WISE. Observera att det är en beteckning på 
funktionen, inte den juridiska organisationsformen. WISE:s kan vara kooperativ, ekonomiska föreningar, 
stiftelser, aktiebolag, med mera. I många EU-länder finns också olika juridiska former för just sociala 
företag. För en närmare presentation av arbetsintegrerande sociala företag, politik för sådana, se 
Tillväxtverket, 2012. För mer kring arbetsintegrerande sociala företag och social ekonomi, se Davister och 
Defourney, med flera, 2004 samt Spear och Bidet, 2005. Se även forskarnätverkets EMES publikationer på 
www.emes.net för länderöversikter och andra kartläggningar. För en diskussion om sociala företag och 
”Precarious work”, se uppsatsen Wilson, 2008.

8 Kanada har en lång och omfattande tradition av kooperativt företagande. Det används alltmer i 
inkludering av immigranter, Canadian Co-operative Association, 2011; Fester et al, 2010; CWCF, 2009, 
Corcoran, 2011. I detta kapitel skildras framför allt utvecklingen i EU, USA, Kanada och Australien, se 
Barraket, 2008, Aretxabala, 2011. Det finns en stor verksamhet också i övriga länder och världsdelar som 
här har uteslutits av utrymmesskäl.

9 Barraket, 2008; Sepulveda et al, 2010 och Andersson, 2010.

http://www.emes.net
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sociala företag och projekt inom Europeiska socialfonden i Sverige, som 
är inriktade mot långtidsarbetslösa immigranter i Sverige.

I tredje hand ges exempel på områden där svenska arbetsintegrerande 
sociala företag och ESF-projekt håller på att utveckla intressanta kunska-
per om arbetssätt och metoder.

Fördelar med arbetsintegrerande sociala företag
I internationell forskning ses arbetsintegrerande sociala företag som 
effektiva verktyg för att övervinna de särskilda hinder immigranter 
möter vid etablering på arbetsmarknaden: som diskriminering, bris-
tande kontaktnät, otillräcklig utbildning (eller förmåga att styrka sin 
kunskap), bristande språkkunskaper, bristande kunskaper om lokala 
samhällspraktiker och kulturella förhållanden som kan följa med 
invandring.10 
Detta genom att:
•	 ge språkträning
•	 motverka diskriminering
•	 ge möjlighet att lära känna samhällsvillkor och lokala kulturella  

föreställningar
•	 ge tillgång till olika nätverk
•	 ge immigranter bättre möjligheter att mobilisera olika resurser som 

utbildning, information och finansiering
•	 ge möjligheten till yrkeskunskaper och kunskaper i företagsledning, 

organisering och styrelse och föreningsarbete. Något som är en sär-
skild fördel för många som annars skulle vara arbetslösa eller arbeta  
i yrken som kännetecknas av begränsad personlig utveckling

•	 ge bättre och tryggare arbetsvillkor
•	 ge bättre möjligheter att delta i olika kompletterande utbildningar 

samt att bryta social isolering

Arbetsintegrerande sociala företag anses också ge positiva effekter 
genom att stärka samhällets sammanhållning; ge service till invandrar-
grupper och minska utsatta gruppers fattigdom.

10 Ibid, fotnot 8 och 9.
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Men det har också pekats ut nackdelar med arbetsintegrerande sociala 
företag för immigranter.
•	 Deras kommersiella fokus kan innebära en stark inriktning mot  

branscher där det är relativt enkelt att etablera sig. Det kan innebära 
inlåsningseffekter för individerna då de främst får utbildning och 
referenser inom dessa områden. Då dessa branscher är mycket  
konkurrensutsatta kan det leda till ny arbetslöshet.11

•	 Det kan finnas en risk för att sociala företag för immigranter på 
samma sätt som diskuteras för invandrarföretag i allmänhet, kan 
innebära isolering, bristande språkträning och lärande om samhället 
utanför företaget.

•	 En annan kritik vänder sig mot de stora förhoppningarna kring 
arbetsintegrerande företagande. De kan trots allt inte påverka arbets-
marknaden i stort och kan användas som argument för att skära ned 
andra stödsystem.12

•	 En satsning på arbetsintegrerande socialt företagande från myndighe-
ters sida kan innebära en styrning av etniska grupper, en begränsning 
av olika former av socialt företagande och att de sociala företagens 
självständighet minskar.13

Hinder och framgångsfaktorer för arbetsintegrerande 
socialt företagande för immigranter
Utöver de generella hinder för arbetsintegrerande sociala företag som 
går att läsa om på flera olika ställen här i boken och i annan litteratur14, 
kan ytterligare några hinder läggas till för immigranter:

Organisationer som arbetar med etablering av invandrare på arbets-
marknaden är ofta okunniga om arbetsintegrerande sociala företag. I 
många immigrantgrupper saknar man också en sådan kunskap. Det kan 
vara svårt att nå ut med stöd och information till olika etniska grupper. 
Sociala företag för immigranter kan vara isolerade från olika stödstruk-
turer och nätverk för övriga sociala företag. Många immigranter, särskilt 
flyktingar, får lägga ned mycket energi och tid på att hantera sin vardag 

11 Barraket, 2008; Sepuvelda et al, 2010.
12 Cook et al, 2003.
13 Sepulveda et al, 2010.
14 Se till exempel Tillväxtverket, 2012.
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och har svårt att frigöra tid för att starta sociala företag. Olika typer av 
diskriminering hindrar också.

Framgångsfaktorer

De sociala företag som ändå lyckats har varit framgångrika i att utnyttja 
sina medarbetares kunskaper. Dessutom utnyttjar de effektivt stödet 
från såväl enskilda personer som olika nätverk och myndigheter, för 
bland annat utbildning och finansiering. Företagen utvecklar en kun-
skap om lokalsamhället. De framgångsrika är också inriktade mot att 
utveckla hållbara affärsidéer och använder demokratiska styrelseformer. 
De strävar efter att stärka medarbetarnas kunnande när det gäller yrke 
och organisation utifrån värdlandets förutsättningar. De mer fram-
gångsrika sociala företagen är också duktiga på att utbilda medarbetarna 
i olika aspekter av småföretagande. 

Omfattning och inriktning av arbetsintegrerande socialt 
företagande och projekt för immigranter i Sverige
Om forskning och studier om immigrantföretagande i Sverige i allmän-
het är begränsad, om än växande,15 så har området immigranter och 
arbetsintegrerande sociala företag i stort sett inte skildrats alls.16 Här 
finns ett behov av mer studier. I ett försök att få grepp om i vilken 
omfattning arbetsintegrerande sociala företag omfattar immigranter 
skickade Temagrupp Entreprenörskap och Företagande hösten 2012 ut 
en enkät till 255 etablerade arbetsintegrerande sociala företag som har 
kartlagts av Tillväxtverket.17 Totalt svarade 114 företag. Av dessa 114 före-
tag uppgav 70 att de sammanlagt hade 550 anställda medarbetare med 
utländsk bakgrund av totalt 1 845 anställda. Antalet anställda med 
utländsk bakgrund är troligen överdrivet. Kommentarer från svarande 
visar på att en del har blandat samman medarbetare och anställda med 
sådana som deltog i arbetsträning och liknande samt volontärer. Men 
uppgifterna tyder ändå på att ett relativt stort antal sociala företag har 
immigranter som medarbetare. 

En fråga i enkäten löd: ”Har de anställda/medarbetarna med utländsk 
bakgrund i ert företag sinsemellan liknande språklig och kulturell  

15 Slavnic, 2010; Klinthäll och Urban, 2010.
16 Se undantaget, Josefin Andersson, 2010.
17 Tillväxtverket, en pågående uppdaterad lista finns på www. Sofisam.se.
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bakgrund?” Svaren visar att en tredjedel av de svarande verkar ha en 
inriktning, medvetet valt eller av en slump, mot invandrargrupper med 
liknande språklig och kulturell bakgrund. Men den övervägande majori-
teten, 70 procent, har en blandad etnisk bakgrund. Detta är en skillnad 
mot mönstret i Kanada, USA och även Storbritannien, där man i en 
betydligt högre grad är inriktade mot särskilda etniska grupper.18 Något 
som påverkar tolkningen av forskning från dessa länder. I Sverige skiljer 
man sig här åt och det är svårt att identifiera starka etniska ekonomier 
eller enklaver.19

I enkäten ställdes också frågan: Är ni i ert företag inriktade mot perso-
ner med utländsk bakgrund som målgrupp för era arbetsinkluderande 
insatser? (I form av platser för rehabilitering, praktik och liknande)?:    

Ja, helt 4 stycken (4 procent)

Ja, främst 5 stycken (5 procent)

Ja, delvis 53 stycken (47 procent)

Nej 51 stycken (45 procent)

Totalt antal svarande 114 stycken 

Ett fåtal företag är vad som kan kallas arbetsintegrerande sociala immi-
grantföretag (eller på engelska: ethnic minority social enterprises). 
Resultaten från enkäten tyder på att de arbetsintegrerande sociala före-
tagen i stor omfattning, 73 stycken eller 56 procent, är inriktade mot 
personer med utländsk bakgrund för försäljning av tjänster för arbets-
träning, utbildning, rehabilitering och liknande. Totalt sett sysselsatte de 
271 sociala företagen på Tillväxtverkets lista i april 2012 cirka 9 000 per-
soner, varav 2 592 var anställda.20 Det innebär att dessa omkring 6 000 
deltagare utgör den främsta källan för framtida medarbetarrekryteringar 
för de sociala företagen.

En slutsats av detta är att de arbetsintegrerande sociala företagen 
redan i dag är betydelsefulla aktörer när det gäller arbetsmarknadsinklu-
dering av långtidsarbetslösa immigranter i Sverige.

18 Något som präglar även annat företagande av immigranter i dessa länder i betydligt högre grad än i 
Sverige, se Kloosterman och Rath, 2001.

19 Se Klinthäll och Urban, 2010; Andersson, Roger, 2001.
20 Tillväxtverket, 2012.
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Det går dock inte att utifrån undersökningen ovan med bestämdhet säga 
att vi därmed vet allt om omfattningen av arbetsintegrerande sociala 
företags verksamhet i Sverige inriktad mot immigranter. Det var ett stort 
bortfall av svarande och troligen missförstånd när det gäller frågan om 
antal anställda. Dessutom finns det troligen ytterligare sociala företag 
som inte har identifierats. I liknande kartläggningar har man konstaterat 
att det är svårt att hitta sociala företag bland etniska minoriteter. Detta 
på grund av definitionssvårigheter, en hög grad av informell organise-
ring samt okunskap om immigranters sociala ekonomi.21

Temagrupp Entreprenörskap och Företagande har i en annan kart-
läggning hösten 2012 identifierat 49 ESF-projekt inom programområde 
222 som på olika sätt har uppgivit att de kommer att eller i någon mån 
har sysslat med aktiviteter inriktade mot att starta eller stärka arbets-
integrerande sociala företag. Flera av dessa projekt startade under 2012 
och har ännu inte rapporterat in data om sina deltagare. Några är fort-
farande oklara över om de verkligen kommer att arbeta med socialt 
företagande. Andra har försökt men misslyckats. I en granskning med 
hjälp av SCB har 30 av de 49 projekten undersökts närmare utifrån 
registerdata. Då många projekt är pågående kommer slutresultaten att 
förändras. Men studien ger ändå en ögonblicksbild av läget hösten 2012. 

De 30 undersökta projekten omfattade totalt 3 946 deltagare, varav 
1 931 var män och 2 015 var kvinnor.23 Av de 3 946 deltagarna hade 1 683 
utländsk bakgrund (43 procent), det vill säga var födda utomlands, den 
absolut största gruppen, eller hade föräldrar som bägge var födda utom-
lands. Dessa siffror måste dock tolkas mycket restriktivt när det gäller 
kopplingen mellan immigranter och socialt företagande. Flera av de 
senare ESF-projekten är stora och omfattar flera olika typer av insatser 
för deltagarna. Satsningen på arbetsintegrerande socialt företagande 
omfattar troligen ett mindre antal av deltagarna. Men en generös tolk-
ning är att så många som 1 683 personer med utländsk bakgrund, varav 
hälften kvinnor, deltar eller har deltagit i ESF-projekt där de har möjlig-
het att pröva på socialt företagande.

21 Sepulveda med flera, 2010, Governements Equalities Office, 2008.
22 Med programområde 2 menas det område inom Europeiska socialfonden där åtgärderna är riktade mot 

grupper som står långt från arbete. 
23 Det går också att se att deltagare i projekt där socialt företagande ingick i genomsnitt är äldre än 

deltagarna i programområde 2. En annan iakttagelse är att andelen högskoleutbildade verkar 
vara betydligt lägre i projekt inriktade mot socialt företagande jämfört med projekt inriktade mot 
egenföretagare för personer med utländsk bakgrund.
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Det tyder på att just arbetsintegrerande socialt företagande i sig ses som 
en användbar metod för inkludering i arbetslivet av immigranter inom 
Europeiska socialfonden. Totalt är det dock enbart cirka sex procent av 
totalt alla ESF-deltagare med utländsk bakgrund, som deltar i ESF- 
projekt där det ingår socialt företagande.24 

Kartläggningen ovan omfattar med stor säkerhet dock inte alla 
arbetsintegrerande sociala företag som går att koppla till immigranter i 
Sverige. Vi vet att inte alla arbetsintegrerande sociala företag finns med 
på Tillväxtverkets lista. Dessutom finns det när det gäller olika projekt 
för att starta sociala företag andra finansiärer än Europeiska socialfon-
den. Det finns troligen alltså än fler sociala företag och projekt än de 
som identifierats ovan. 

För att sammanfatta: Politiker världen över satsar på arbetsintegre-
rande sociala företag för att inkludera immigranter i arbetslivet. Än så 
länge verkar det finnas få arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 
som är inriktade främst mot immigranter. Däremot är det en relativt 
stor andel av de sociala företagen som har personer med utländsk  
bakgrund som anställda/medarbetare och som är inriktade mot dessa 
genom försäljning av arbetsträning, rehabilitering och liknande.

När det gäller ESF-projekt finns det ett knappt femtiotal projekt inom 
programområde 2 som varit eller är inriktade mot att bilda eller utveckla 
sociala företag. En stor andel av dessa projekt har deltagare med 
utländsk bakgrund. 

Den starka inriktningen från sociala företag och ESF-projekt mot 
immigranter innebär att arbetsintegrerande sociala företag redan spelar 
en viktig roll för inkluderingen av långtidsarbetslösa immigranter på 
arbetsmarknaden. Antalet ESF-projekt som är inriktade mot att öka 
antalet eller stärka existerande sociala företag innebär i kombination 
med politikens inriktning i EU, i Sverige, men framför allt i Sveriges 
kommuner, att den rollen kommer att öka. I många andra länder verkar 
det vara så att arbetsinkluderande sociala företag verkar inom gränserna 
för olika etniska grupper. Så är inte mönstret i Sverige. Därför vore det 
intressant att studera inte enbart hur arbetsintegrerande sociala företag 
organiserade av immigranter för immigranter klarar sig, utan även hur 

24 Siffrorna är inte helt jämförbara. Socialfonden i siffor, 2012, baserar sig på ett äldre material. 
Undersökningen av sociala företag är nyare. Totalt uppges i Socialfonden i siffror, 2012 att 14 340 
män och 13 080 kvinnor, eller totalt 27 040 personer med utrikes bakgrund, deltog i programområde 
2-projekt. (Totalt deltog 66 499 personer, uppdelat på 32 041 kvinnor och 34 548 män i totalt 518 
genomförandeprojekt, ur Socialfonden i siffror, 2012.



11

ar be t sin t eg r er and e so cial a fö r e tag o ch imm ig r an t er

arbetsintegrerande sociala företag i allmänhet fungerar för långtidsar-
betslösa immigranter. Dessutom skulle en mer fullständig kartläggning 
behövas av immigranternas del av den svenska sociala ekonomin.

Har vi något att lära från  
sociala företag och projekt i Sverige?
Ovan har presenterats kunskap när det gäller arbetsintegrerande sociala 
företag och inkludering av immigranter. Dessutom har gjorts ett första 
försök att beskriva omfattningen av verksamheten i existerande arbets-
integrerande sociala företag och ESF:s projekt för socialt företagande, 
som kan vara relevant för inkludering av immigranter. 

Men vad kan vi lära oss av dessa verksamheter för en fortsatt satsning 
på området? Ännu är det för tidigt att komma med färdiga resultat. Pro-
jekten behöver utvärderas och de sociala företagen följas upp än mer. 
Men vi vet tillräckligt mycket för att slå fast att inom några områden 
håller det på att utvecklas kunskaper om intressanta arbetssätt och 
metoder. Översikten grundas på läsning av rapporter, intervjuer och 
besök.25 Urvalet av områden har påverkats av den internationella forsk-
ning som redovisats tidigare: det gäller språkträning, vikten av nätver-
kande och formalisering av informellt arbete. Ett viktigt kunskapsom-
råde som uppmärksammats genom bland annat ESF-projekten i Sverige 
är betydelsen av hälsa. Givetvis finns det ytterligare områden där det 
utvecklas intressanta arbetssätt och kunskaper. Men denna presentation 
är inte en total redovisning utan mer av nedslag för att visa på att det 
finns intressanta erfarenheter att lära av.

Arbetsintegrerande sociala företag och språkträning

Många ESF-projekt och sociala företag ser immigranters bristande 
svenska som det främsta hindret för dem att såväl få arbete som att 
starta sociala företag.26 De internationella erfarenheterna av vikten av 
språkträning bekräftas därmed.27 I flera projekt och företag har man 
avstått från att rekrytera immigranter eller lagt ned försök att starta  

25 Under informationsinsamlingen för detta kapitel har de sociala företagen Yalla Trappan, MKEF, ABIS, 
Sandaga samt projekten Orangeriet 2 och projekt Sigrid besökts. Dessutom har telefonintervjuer gjorts 
med projekten Dialog och samverkan, Grön integration samt med utvärderaren till projektet Svartjobbare.

26 Se enkät, se Josefin Andersson, 27 ff, (Josefin Andersson Temagruppen integration i arbetslivet, TIA, 2010:2, 
sid 27–28.) se flera andra.

27 Se gärna Kennerberg och Åslund, 2010, för en översikt om vikten av språkkunnande.
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företag på grund av språkbrister.28 Men i andra projekt och företag 
utvecklas olika arbetssätt och metoder för just språkträning. 

Alla besökta företag och projekt strävar efter att koppla samman 
språkträningen med praktisk verksamhet och yrkesutbildning.

Exempel på detta är företagen MKEF29, ABIS30 och Yalla Trappan31. 
Här är MKEF, ett företag i Växjö med cirka 50 anställda, ett exempel på 
hur man lär ut språk genom yrkesutbildning. I företaget har man tagit 
fram manualer på olika hemspråk för städning. Dessa kan sedan använ-
das för att lära sig svenska inom samma område. Även inom projektet 
Grön integration32 tog man fram en manual för yrkessvenska inom den 
gröna näringen. Det är vanligt att man, som i projektet Orangeriet 233, 
systematiskt arbetar för att tillsammans med sociala företag ge möjlighet 
till språkträning genom praktik i arbetsmiljö.

I Projekt Sigrid34, liksom i Yalla Trappan och flera andra projekt,  
arbetar man med att bygga upp övningsverksamheter inom projektets 
regi där språket kan utvecklas. I ABIS kombinerar man yrkesträning, 
normträning och kvalitetstest med språkutbildning. Nya städare får 
övningsstäda och provstäda hemma hos aktiva i föreningen. Här spelar 
Renée Danielsson en viktig roll. Hon är nu gymnasielärare, har varit 
språklärare på sfi, samt har själv arbetat som städare.

Jag låter det förfalla lite hemma när det är en ny på gång. Sedan får 
personen städa hos mig, jag kan kolla kvaliteten och samtidigt prata om 
vad de olika sakerna man gör heter.

I Projekt Sigrid byggde man upp en restaurangmiljö, i Yalla Trappan  
driver man catering och lunchservering, vilket ger möjlighet att lära sig 
yrkessvenska, i MKEF följer man med utbildade på deras uppdrag.

28 Se telefonintervjuer med Per Hasselberg samt Jan Messing.
29 MKEF, eller Multikulturell kunskap Ekonomisk förening, är ett företag inriktat mot hemstjänst, städning  

och RUT-tjänster i Växjö. Det är inriktat mot immigranter och har på fem år växt från en anställd till cirka 50. 
Se www.mkef.se.

30 ABIS är ett kooperativ i Göteborg inriktat mot att ge asylsökande uppehållstillstånd genom officiella 
arbetsinkomster. Man sysselsätter ett tiotal personer genom RUT-tjänster. 

31 Yalla Trappan ligger i Rosengård, Malmö, och är inriktat mot arbetslösa invandrarkvinnor. Man har catering, 
textilverkstad och städning och sysselsätter tolv anställda och tjugotalet deltagare, se www.yallatrappan.se.

32 Grön integration – från jord till bord.
33 Orangeriet 2 är ett kommunövergripande ESF-projekt där man introducerar och förbereder för start av 

sociala företag i samverkan med existerande sociala företag. Cirka hälften av deltagarna är av utländsk 
bakgrund, se www.orangeriet.org.

34 Projekt Sigrid är ett stort ESF-projekt som omfattar Gävleborg, Dalarna och Värmlands regioner,  
se www.sigrid.se. 

http://www.mkef.se
http://www.orangeriet.org
http://www.sigrid.se
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Flera av företagen och projekten använder sig medvetet av blandade 
språkgrupper som metod. Detta ger tillfälle till att tala svenska, men 
bidrar också till att utveckla en bredare kunskap om värderingar och 
samhället. 

”Och gör det på ett naturligt sätt. Då lär man sig också en rad sam-
manhang”, menar Hojat Mirit, lokal projekt ledare i Orangeriet 2. Detta 
ses som en metod att undvika att man lär sig en för snäv yrkessvenska 
som inte går att använda i andra sammanhang.

Det finns en risk med ett alltför informellt lärande som i vissa projekt 
kallas problemet med den ”informella tolken”. Det är lätt att man lär sig 
fel.35 

Att bara förlita sig på att blanda olika språkgrupper kan bli som 
”lärarlösa lektioner” utan pedagogiskt innehåll. All arbete i blandade 
språkgrupper är inte följden av medvetna val utan kan bero på bristande 
kompetens och resurser.

I flera projekt används ett demokratiskt arbetssätt för att öva språket. 
Genom att gemensamt planera för olika verksamheter krävs samtal och 
dialog, vilket utvecklar språket. I Projekt Sigrid fick deltagarna medvetet 
vara med från början med att planera och bygga upp den fysiska miljön 
man skulle arbeta i. I Orangeriet 2 använder man sig medvetet av att låta 
deltagarna arbeta i en styrelseform där rollerna skiftar.

Själva den kommersiella verksamheten och marknadsföringen och 
nätverkandet i samband med denna ses som ett tillfälle att språkträna 
och utvecklas. Det handlar om att möta och prata med kunder, leveran-
törer och olika intressenter. I MKEF ses hemtjänst och assistentverk-
samheter som möjligheter till inkomst men också som tillfällen att öva 
på svenska. I såväl Yalla Trappan som i Projekt Sigrid ses catering och 
olika uppvisningar som tillfällen att öva på att tala svenska i större  
sammanhang.

En internationell erfarenhet av arbetsintegrerande sociala företag är 
att de mer än andra småföretag ger möjligheter för immigranter att ta 
del av kompletterande utbildningar. Det gäller även i Sverige och för 
språkträning. På Yalla Trappan sammarbetar man med sfi i de egna 
lokalerna. I en del projekt köper man in kurser i konversationssvenska. 
Individernas språkutveckling ses som avgörande.

35 Se Tänk om:s slutrapport, 2011.
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Få sociala företag och projekt köper tolktjänster. Det är för dyrt och 
omständligt. Men tolkar kan användas strategiskt, som när MKEF tog 
fram yrkesmanualer på hemspråk.36 Däremot är det vanligt att medvetet 
försöka rekrytera handledare med ett bredare språkkunnande.

På MKEF arbetar man med flera av metoderna som anges ovan men 
anser att det behövs ytterligare stöd. Därför har man i sina lokaler flera 
datorer där det går att söka på, ”googla”, ord och begrepp (samt kartor). 
Personalgruppen bestämmer också om att göra studiebesök i olika 
svenska miljöer och lyssnar på olika föreläsare. Detta för att såväl öka 
kunskapen om det svenska samhället som att minska risken för att man 
lär sig en begränsad ”yrkessvenska”. Just studiebesök och inbjudna före-
läsare är en vanlig metod i ESF-projekten.

Sammanfattning

Inom ramen för ESF-projekten och de sociala företagen utvecklas en  
rad olika ansatser för språkträning. Detta sker dock med olika grader av 
medvetenhet och insatserna ses inte alltid som särskilda metoder utan 
mer som lösningar på vardagliga problem. Därför beskrivs de inte när-
mare och inte heller utvärderas effekterna av de olika metoderna. Men 
det verkar utvecklas en stor ”tyst kunskap” kring hur man kan kombi-
nera språkträning, yrkesverksamhet och demokratiska arbetsformer. 
Bristande kompetens och resurser för språkträning kan däremot inne-
bära risker för att immigranter exkluderas från att både starta och delta i 
arbetsintegrerande sociala företag.37

Utvecklar yrkeskunskap som kan  
användas även i andra sammanhang
I alla de besökta och undersökta sociala företagen och projekten arbetar 
man med att på olika sätt utveckla medarbetarnas yrkeskunskaper. Det 
kan ske genom praktik i lämpliga miljöer, genom hjälp av kunniga 
experter, genom att man köper branschutbildningar eller genom att man 
själv lägger upp olika former av utbildningar. Som vi ser i andra kapitel i 
denna bok byggs alltmer av olika stödstrukturer upp kring bland annat 
yrkesutbildningar och kompetenshöjningar. Det verkar dock som om de 

36 MKEF funderar på att sälja denna kunskap i form av manualer och utbildningar till städföretag och andra 
sociala företag.

37 Se Josefine Andersson, 2011, samt telefonintervjuer med Hasselberg, 2012 samt Messing 2012.
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projekt och företag som är mer direkt inriktade mot immigranter och 
drivs av immigranter, inte i så hög grad deltar i sådana stödstrukturer. 

MKEF i Växjö är ett sådant exempel. Där har man tagit fram yrkes-
manualer i städning på flera språk samt arbetat fram en modell för hur 
en sådan utbildning kan gå till.38

Tidigare har nämnts att man bygger upp övningsverksamheter inom 
företagen och projekten som fungerar som verktyg för språkträning. De 
fungerar givetvis också som verktyg för utvecklandet av yrkeskunskap.  
I såväl Yalla Trappan som Projekt Sigrid kombineras en sådan intern 
träning ofta med praktik ute i professionella restaurangkök och lik-
nande. I både MKEF och Yalla Trappan bygger man vidare på den kom-
petens som många har när det gäller städning, matlagning och hantverk. 
Men man framhåller också att en viktig del i yrkeskompetensen, för-
utom de rent tekniska aspekterna, är att inse skillnaden mellan att arbeta 
i hemmet och att arbeta professionellt. Så många vill arbeta mer än de 
får betalt för, att det ska bli så fint som möjligt. Likaså när det gäller mat 
vill många erbjuda större portioner och ett större urval än vad som 
efterfrågas och betalas för. 

”Dessutom måste man förstå att man är inne i en annans hem och 
inte kan tala om allt”, säger Islam Islami, ekonom på MKEF.

I de arbetsintegrerande företagen finns en kombination av två driv-
krafter. Den ena är att kunna erbjuda bra miljöer för praktik och arbets-
träning för försäljning av sådana tjänster. Den andra att stärka det egna 
företagets konkurrenskraft, (se kapitel om hållbara affärsidéer). Detta 
ger en stark kombination av drivkrafter för en bra yrkesutbildning.  
I flera fall har man i MKEF nu sett att anställning i deras företag och 
deras referenser värderas högt hos andra städföretag i branschen. Man 
har haft ett antal anställda som gått vidare, även till arbetsledande funk-
tioner.

Yrkesutbildningen gäller inte bara basverksamheterna. I projekten 
finns en rad administrativa och andra stödfunktioner. Även i dessa fall 
satsar man på vidareutbildning och uppgraderingar som gör det möjligt 
för immigranter att visa att de är uppdaterade. Det verkar även vara så 
att projekt och sociala företag erbjuder en arbetsmarknad för väl kvalifi-
cerade immigranter, även med svensk utbildning, som på grund av dis-
kriminering inte får annat arbete. I flera andra sociala företag har man 

38 Det finns också flera andra ESF-projekt som arbetat med yrkesutbildning av immigranter, till exempel för  
RUT-tjänster. Här skulle finnas utrymme för kunskapsutbyte.



16

ar be t sin t eg r er and e so cial a fö r e tag o ch imm ig r an t er

börjat jobba mer professionellt med de sociala inslagen i olika hand-
ledarfunktioner och satsar på kompetensutveckling när det gäller dessa. 
Det verkar inte förekomma i samma utsträckning i de studerade före-
tagen och projekten. 

För att sammanfatta: I ESF-projekt och i de arbetsintegrerande sociala 
företagen inriktade mer specifikt mot immigranter sker olika yrkes-
utbildningar och kompetenshöjande insatser. Vissa av dessa är medvetet 
utformade, andra har tillkommit för att lösa produktionsproblem. Det 
går att se att i flera fall når man en sådan kvalitetsnivå att andra företag i 
branschen accepterar kvaliteten och ser företagen som godkända refe-
renslämnare. Men skulle man i högre grad kunna delta i olika stödstruk-
turer inom den sociala ekonomin? Det verkar också finnas ett behov av 
olika metoder för validering eller styrkande av olika kunskaper utöver 
de rena yrkeskunskaperna. Medarbetare i sociala företag verkar få en 
bredare kunskap i företagande utöver den begränsade yrkesutbild-
ningen, som i dag är svår att visa fram. 

I dag saknas en systematisk genomgång, kategorisering och utvär-
dering av olika arbetssätt för yrkesutbildning.

Att bryta individers sociala isolering och ge  
möjlighet att lära känna samhällsvillkor och lokala 
kulturella föreställningar
Många deltagare i ESF-projekt och i sociala företag vittnar om att de 
getts en möjlighet att bryta en social isolering och lära känna ett större 
sammanhang. Detsamma återfinns i de studerade företagen och projek-
ten. Det sociala företaget och projektet kan också utnyttjas för ett ökat 
lärande om det omgivande samhället. Här krävs dock en medvetenhet 
om behovet av att lägga in tid och resurser för detta. Det är lätt att det 
dagliga arbetet kräver så mycket att man bortser från dessa aspekter. Det 
krävs att man för alla uppdrag väger de sociala aspekterna mot möjlig-
heterna att tjäna pengar. Här krävs också respekt för i vilken grad man 
är beredd och mogen för att gå ut i nya sammanhang. I Yalla Trappan 
tackade man nej till städuppdrag i vissa offentliga miljöer på grund av 
obehagskänslor hos de kvinnor som skulle utfört arbetet för att de i så 
fall skulle tvingats möta missbrukande män.
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Demokratiska arbetsformer
I den internationella forskningen lyfts vikten av demokratiska arbetsfor-
mer i de sociala företagen fram som en viktig framgångsfaktor. En del 
tyder på att de studerade immigrantinriktade sociala företagen i mindre 
omfattning befinner sig högst upp på inflytandetrappan (se kapitlet om 
delaktighet). Orsakerna är flera. Många av deltagarna har bristande 
språkkunskaper och kunskaper om samhället. De har dessutom begrän-
sad tillgång till viktiga nätverk. I de studerade företagen verkar det fin-
nas en ojämn maktfördelning beroende på dessa kunskaper och resur-
ser. Vad som verkar finnas är en stor öppenhet och möjlighet att delta 
och påverka i det dagliga arbetet. Det inflytandet organiseras genom 
morgonmöten, vecko- och månadsmöten och regelbunden återrappor-
tering av hur det går i företaget. Det förekommer också diskussioner om 
huruvida man ska ta större uppdrag eller börja med nya verksamheter. 
Här är man mycket beroende av olika nyckelpersoners inställning. Där-
emot verkar man i mindre omfattning delta vid mer formaliserade 
beslutstillfällen.

I Yalla Trappan är man medveten om att när det gäller kontakten med 
olika nätverk så har ordföranden och eldsjälen, Christina Merker-Sier-
sjö, en nyckelroll som innebär att hon har makt. Men man arbetar med-
vetet med att föra över den kunskapen till flera genom att personer från 
Yalla Trappan är med vid träffar och gradvis tar över mer och mer.

I ABIS är maktförhållande mycket klara, menar Margreth Heirås och 
Renée Danielsson. Syftet med ABIS är både mer begränsat och vidare än 
för vanliga arbetsintegrerande sociala företag. På ett samma sätt som för 
andra företag handlar det om att skapa jobb. Men i ett särskilt syfte:  
att kunna ge grund för uppehållstillstånd för asylsökande flyktingar.

”Vi försöker att arbeta demokratiskt. Alla har samma lön. Alla har 
samma rätt att uttrycka sin åsikt och vara med och bestämma på våra 
möten. Men det är ändå vi svenskar som sitter på makten. Ekonomin 
inom ABIS styr. Vi försöker att fördela jobben solidariskt. Men jobben 
räcker än så länge inte till för alla våra medarbetare. Det är endast arbete 
som kan ge våra asylsökande permanent uppehållstillstånd. På så sätt 
finns ingen maktbalans. Medarbetarna är helt beroende av att männis-
kor ställer upp med uppdrag. På så sätt är villkoren ganska hårda. Ställer 
man inte upp på dem så går det inte.” ABIS är ett verktyg för att åstad-
komma uppehållstillstånd. Det är inte något som passar alla. Man måste 
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kunna arbeta och leverera en godkänd kvalitet. När man väl har uppe-
hållstillstånd uppstår en annan situation.

Arbetssituationen i alla de studerade företagen är mycket ansträngd 
när det gäller företagsledningen, något som försvårar arbetet för delak-
tighet. Det finns stor brist på tid för att öka kunskaperna i företagsled-
ning, organisering, styrelse och föreningsarbete. 

För att sammanfatta: Det finns olika arbetssätt och metoder för att 
arbeta demokratiskt. Men möjligheterna begränsas av skillnader i makt-
resurser. Det saknas en fördjupad kunskap om villkoren för inflytande i 
företag och projekt, hur det påverkas av immigrantskapet och om de 
arbetssätt som tillämpas i dag.

Vikten av att nätverka, utnyttja eldsjälar  
och spela det sociala ansvarskortet
I all forskning om sociala företag betonas betydelsen av kontakter med 
viktiga aktörer i omvärlden. Erfarenheterna från de svenska företagen 
och projekten bekräftar vikten av nyckelpersoner som kan fungera som 
kontaktskapare, mäklare och länkar till myndigheter, organisationer och 
nätverk, såväl som till kunder och stödjande vänner. Det går också att se 
en rad olika ansatser för hur man går till väga. MKEF i Växjö är ett 
exempel på en ovanligt taktisk väg till etablerande. Initiativet togs av  
fyra huvudpersoner med visionen att skapa hållbara jobb för arbetslösa 
invandrare. Dessa personer funderade mycket över vilka typer av arbete 
som kan komma i fråga. När RUT dök upp blev hushållsnära tjänster en 
intressant möjlighet. I början anställde man en person på halvtid. En av 
initiativ tagarna, en kunnig ekonom, hade som ett led i sitt eget fören-
ingsengagemang och för att bygga upp ett eget personligt nätverk för 
arbete, blivit kassör i ett mycket stort antal föreningar. Tillsammans hade 
initiativtagarna olika och stora nätverk med folkrörelser, invandrarorga-
nisationer, handikapprörelsen, idrottsföreningar och andra ideella orga-
nisationer, med mera, som utnyttjades för att försörja den anställda med 
städjobb. När detta visade sig möjligt ökade man gradvis verksamheten 
och lade till nya verksamheter. Hela tiden utnyttjade man sina kontakter 
bland olika nätverk och myndigheter. Ett viktigt steg var att knyta kon-
takter med de kommunala bostadsbolagen i Växjö. Nästa stora steg var 
att utnyttja ESF-projektet Från hemspråk till hemtjänst, för att utöka sina 
nätverk och marknadsföra sig. I MKEF har man fortsatt med att medvetet 
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knyta personer med nyckelroller i olika nätverk till sig, bland annat i  
styrelsen. På ett liknande sätt kan man se nyckelpersoner med vidare 
kontakter i såväl Yalla Trappan som till exempel Projekt Sigrid. I alla 
framgångsrikare företag och projekt går det snabbt att identifiera perso-
ner som fungerar som noder till olika personliga och officiella nätverk.

Det nystartade arbetsintegrerande sociala företaget Sandaga i Gävle är 
ett exempel på vikten av att få tillräckligt med tid för att arbeta upp sina 
nätverk. Företaget växte fram ur Projekt Sigrid. Där fanns redan tidigt 
planer på att bilda sociala företag. Men man fick problem. Av olika skäl 
så fick man inte en längre utbildning i socialt företagande. Man löste det 
genom att fem kvinnor gick en starta-eget-utbildning. Nackdelen var att 
den inte omfattade alla deltagare, att det var en begränsad tid samt att 
den var inriktad mot eget företagande, inte gemensamt. 

”Vi behöver mer tid på oss för att bli etablerade”, säger Elena Al 
Damanhouri, Sandaga Ekonomiska förening.

Eva Holmberg Tedert, projektkoordinator, håller med och är oroad. 
Men av olika skäl gick det inte att vänta längre. Därför arbetar man nu 
intensivt med att bygga upp sin verksamhet och att finna kunder. Man 
har utnyttjat sina kontakter med invandrarorganisationer och folkbild-
ningsorganisationer för städuppdrag. Dessutom utnyttjar man projekt-
ledaren för Projekt Sigrids stora personliga kontaktnät bland yrkeskvin-
nor för catering och städuppdrag. Nyligen slog man sig samman med 
Gävles största varuhus och står för viss kundservice samtidigt som man 
kan marknadsföra sig ut till varuhusets kunder. Initiativförmågan är 
stor. Men frågan är om tiden räcker för att bygga upp ett tillräckligt stort 
och stabilt kundnätverk. För Elena Al Damanhouri och hennes kollegor 
finns ingen tvekan. Man kommer att lyckas. Men det hade underlättat 
med mer tid och resurser för nätverkande och marknadsföring.

Att använda det sociala ansvarskortet

Alla arbetsintegrerande sociala företag vill inte utnyttja sitt sociala upp-
drag i sin marknadsföring. Några vill konkurrera utan att det ”sociala” 
lyfts fram. Men alla de besökta företagen utnyttjar mycket medvetet 
något man kan kalla det ”sociala ansvarskortet”. Man lyfter fram att om 
man gör affärer med ett socialt företag så gör man även en god gärning. 
Det gäller i kontakterna med organisationer, myndigheter och företag, 
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men också vid kontakter med enskilda kunder.39 Här tvingas företagen 
och projekten ibland att få sina kunder att lära om när det gäller RUT-
tjänster. Många har svårt att acceptera städning i hemmet. För ABIS är 
det ett problem. Margreth Heirås:

En del säger att de kan ge pengarna men inte kan förmå sig att låta folk 
städa hemma hos sig. Men vi behöver ju arbetad tid för att få uppe-
hållstillstånd. Så folk får ställa upp med att få städat av solidaritet och 
samtidigt få det fint.

På ett likande sätt övertalar Eva Holmberg Tedert, Projekt Sigrid, sina 
nätverk.

Jag berättar för personer i mitt kontaktnät om det bra med att anlita ett 
arbetsintegrerande socialt företag samtidigt som man får det fint 
hemma eller god mat genom catering.

För att sammanfatta: De studerade företagen har på olika sätt etablerat 
relationer med olika nätverk, vilket ger kunder och stöd i olika former. 
Hur man etablerar och underhåller sådana relationer är en avgörande 
kunskap. Det går också att se hur man på olika sätt använder ett ”socialt 
ansvarskort” såväl till företag och myndigheter som till privatpersoner.

Bättre arbetsvillkor genom formalisering
I filmen It´s a free world, visar filmregisörren Ken Loach upp förhållan-
det för gästarbetare i England. De utnyttjas under usla förhållanden. 
Detta är en erfarenhet som går igen för fler immigranter – särskilt för 
många kvinnor. Runt om i världen har olika arbetsintegrerande sociala 
företag inte bara inneburit möjlighet till jobb. Det har också inneburit 
möjligheter till arbete med bättre lön och arbetsvillkor, säkrare och häl-
sosammare. Flera undersökningar visar att immigranter ofta har sämre 
lön och arbetsvillkor än ursprungsbefolkningen. Det gäller även för 
immigranter som arbetar som egenföretagare. Ju högre grad av informa-
litet, desto större risk för usla villkor. Det har blivit allt vanligare med 
rapporter från restauranger, gröna näringar, djurparker och byggarbets-
platser om exploatering. Några medarbetare inom de besökta sociala 

39 Se gärna Temagrupp Entreprenörskap och Företagandes rapport om exempel på samverkan mellan 
arbetsintegrerande sociala företag och annat näringsliv; Samverkan mellan sociala företag och övrigt 
näringsliv – hur och Varför?, Ternegren 2012.
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företagen har tidigare arbetat svart under delvis svåra villkor. Värst har 
det varit för en del asylsökande som är ABIS målgrupp. Där har det 
handlat om ren misär. Arbete för 10 kronor i timmen upp till tio timmar 
om dagen samtidigt som familjen bor i garage och källare. 

Att få en inkomst, kollektivavtal och rättigheter innebär en enorm  
skillnad, konstaterar Margreth Heirås, ABIS. 

Här kan de sociala företagen innebära en högre och stabilare inkomst, 
möjligheter att ta del av samhällets service och hälsosammare förhållan-
den. Dessutom byggs en trygghet för framtiden när det gäller pensioner. 
Just omfattningen av formalisering av en informell ekonomi med tvek-
samma arbetsförhållanden är en hittills lite studerad effekt av arbetsinte-
grerande socialt företagande. 

Andra lärdomar – hälsans och  
andra faktorers samverkande betydelse
I flera fall finns det ett målgruppstänkande kring arbetsintegrerande 
sociala projekt och socialfondsprojekt som kan vara förvirrande. Olika 
kategorier verkar ibland ses som uteslutande varandra. Det kan innebära 
att i ”invandrarprojekt” ser man i vissa fall inte invandrares hälsopro-
blem och funktionsnedsättningar som förklaringar till svårigheter utan i 
stället ser man ”kulturella” eller språkliga svårigheter.40 Att bara utgå 
från en kategori kan vara ett stort problem, menar Eva Holmberg 
Tedert, projektkoordinator, för Projekt Sigrid. I sin verksamhet har hon 
sett hur uppfattningar om klass, kön och etnicitet samt funktionsned-
sättningar alla påverkar verksamheten (se mer i kapitlet om jämställd-
het). I en studie av flera ESF-projekt för invandrare visar arbetslivsfors-
karen Annette Thörnqvist att man ofta inte upptäcker 
funktionsnedsättningar eller hälsohinder hos invandrare. I olika kart-
läggningar missar man att kartlägga sådana. Det är även erfarenheten 
inom MKEF.

”Våra medarbetare kan ha hälsoproblem, lida av trauman från krig 
och flyktingskap eller ha funktionsnedsättningar”, menar Islam Islami, 
ekonom på MKEF. Det går dock att anpassa arbetet och dessutom 
utnyttja olika hjälpmedel. Islami har själv stora synproblem, vilket inte 
hindrade honom att ta en högre examen i ekonomi innan han tvingades 

40 Thörnquist, , 2011. Se även Temagruppen unga i arbetslivet, 2012, om hälsans betydelse för ungas 
långtidsarbetslöshet.
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bli flykting. Men när han av en slump fick veta vilka hjälpmedel i form 
av datorer som fanns möjliga i Sverige öppnades helt andra möjligheter. 
”Ofta finns det en stor okunnighet om vilka möjligheter till hjälp som 
finns”. Flera av personerna bakom MKEF har funktionsnedsättningar, 
vilket lett till att de uppmärksammar hälsoaspekterna i sitt arbete. Även 
i andra företag och projekt kommer hälsoaspekter snabbt upp i samtalet 
vid olika besök och intervjuer. Mycket tyder på att detta är ett kunskaps-
område som behöva utvecklas ytterligare.41

Sammanfattning
Genomgången av den i och för sig begränsade men ökande internatio-
nella kunskapen om möjligheterna att använda arbetsintegrerande  
sociala företag för ökad inkludering av immigranter på arbetsmarkna-
der, visar på både goda erfarenheter och ett stort intresse för frågan. I 
Sverige finns mycket liten kunskap på området men överblicken visar att 
de arbetsintegrerande sociala företagen redan spelar en viktig roll. En 
roll som av allt att döma kommer att öka. 

Nedslagen i ett antal ESF-projekt och sociala företag visar också att 
det inom dessa utvecklas arbetssätt och metoder inom en rad olika 
områden som språkträning, yrkesutbildning, kunnande i organisation 
och företagsstyrning, hälsovård och liknande som är värdefull att kart-
lägga och sprida. De sociala företagen och ESF-projekten ger inte bara 
arbetstillfällen utan utvecklar också värdefull kunskap och kompetens 
inom en rad områden för en bättre inkludering på arbetsmarknader av 
immigranter. Inte minst viktig är deras möjligheter till påverkan på olika 
strukturella förhållanden.

41 Se även Temagruppen unga i arbetslivet, Orka jobba, 2012, en kartläggning av hälsans betydelse för unga i 
arbetsmarknadsprojekt.



23

ar be t sin t eg r er and e so cial a fö r e tag o ch imm ig r an t er

Källor och referenser: 
Andersson, Josefin, Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ. Erfarenheter 
från fyra ESF-projekt med ett kooperativt arbetssätt, Temagruppen inte-
gration i arbetslivet, R: 2010:2, Linköpings universitet, (Norrköping 2010)

Andersson, Roger, Egenföretagandes etniska geografi i Sveriges  
storstadsregioner, ur Marginalisering eller integration. Invandrares  
företagande i svensk retorik och praktik, Nutek, (Stockholm 2001)

Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012, Ura: 2012:3, 
(Stockholm 2012)

Arbetsmiljöarbetet, Migrantarbete inom den gröna näringen, 2012:14.
(Stockholm 2012)

Aretxabala, Esther, "Work Integration Social Enterprises. Devises for  
the promotion of social inclusion and labour activation of the most  
vulnerable immigrant. The case of the Basque Country", i Sfera Politicii 
(Sphere of Politics), no 166, (Rumänien 2011)

Barraket, Jo, Pathways to Employment for Migrants and Refugees? The Case 
of Social Enterprise, paper, Univesity of Melbourne, (Melbourne 2008)

Calvo, Sara, Social Enterprise and Ethnic Minorities, EMES junior  
expert blog, (2012) 

Canadian Co-operative Association, Ethno-cultural and Immigrant  
Co-operatives in Canada, (Ottawa 2011)

CCEDNet, Creating Opportunities, Optimizing Possibilities,  
(Canada 2008)

Cook, Beth, Dodds, Chris, Mitchell, William, ”Social Entrepreneurship 
– False premises and dangerous forebodings”, ur Australian Journal  
Of Social Issues, Vol. 38, February, 2003 

Corcoran, Hazel, Strategies for Developing Immigrant Workers Co-ops, 
Canadian Workers Cooperative Federation, (Kanada 2009)

Davister, Chaterine, Defourney, Jaques, Gregorie, Olivier, Work Integra-
tion Social Enterprises in the European Union: An Overview of Existing 
Models, EMES Working Paper no 04, (Liege 2004)



24

ar be t sin t eg r er and e so cial a fö r e tag o ch imm ig r an t er

Fester, Brian, McKitrick, Annie, Amyot, Sara, The Social Economy and 
Social and Economic Integration for Immigrant, Refugee and Cultural 
Communities: An introduction, Draft Working Paper, The Social  
Economy Hub, University of Victoria, The ANSER Conference, (2010)

Gavanas, Anna, Who cleans the welfare state? Migration, informalization, 
social exclusion and domestic services in Stockholm, Institute for futures 
studies, research report, 2010:3, (Stockholm 2010)

Gavannas, Anna, De onämnbara; jämlikhet, ”svenskhet” och privata 
hushållstjänster i pigdebattens Sverige, ur Paulina de Los Reyes (red) 
Arbetets (o)synliga murar, SOU 2006:59

Governements Equalities Office, 2008.Social Enterprise: Making it Work 
for Black, Asian and Minority Ethnic Women, (London 2008)

Hjerm, Mikael, "Företagande – väg till fattigdom eller frälsning för 
invandrare?" ur Marginalisering eller integration. Invandrares företagande 
i svensk retorik och praktik, Nutek, (Stockholm 2001)

Kennerberg, Louise, Åslund, Olof, Sfi och arbetsmarknaden, IFAU,  
Rapport 2010:10, (Stockholm 2010) 

Klinthäll, Martin, Urban, Susanne, Kartläggande av företagande bland 
personer med utländsk bakgrund i Sverige, ur Möjligheternas marknad. 
En antologi om företagare med utländsk bakgrund, (Stockholm 2010)

Kloosterman, Robert, Rath, Jan, ”Working on the Fringes: Immigrant 
business. Economic Integration and Informell Practices”, ur Marginalise-
ring eller integration. Invandrares företagande I svensk retorik och praktik, 
Nutek, (Stockholm 2001)

Sepulveda, Leandro, Syrett, Stephen, Calvo, Sara, Social Enterprises and 
Ethnic Minoritiets, TSRC, Working Paper 48, (London 2010)

Slavnic, Zoran, Informell ekonomi och välfärdssamhällets omvandling, 
ur Marginalisering eller integration. Invandrares företagande i svensk  
retorik och praktik, Nutek, (Stockholm 2001)

Slavnic, Zoran, Invandrares småföretagande i Sverige – en kritisk  
skildring av forskningsfältets utveckling, ur Möjligheternas marknad.  
En antologi om företagare med utländsk bakgrund, (Stockholm 2010)



25

ar be t sin t eg r er and e so cial a fö r e tag o ch imm ig r an t er

Social Enterprise Coalition, Black, Asian and Minority Ethnic social 
enterprises – the business of opportunity and empowerment, (London)

SOU 2011:11, Långtidsutredningen 2011, Bilaga 4, Förklaringar till dagens 
arbetsmarknadssituation för utrikes födda, (Stockholm 2011)

Spear, R, Bidet, E, ”Social enterprise for work integration in European 
countries: a descriptive analysis”, ur Annals of Public and Cooperative 
Economics, Vol 76 (2), (Liege 2005)

Svenska ESF-rådet, Processtödet för Strategisk påverkan och lärande, 
Socialfonden i siffror 2012. Deltagande och nytta, APeL AB,  
(Örebro 2012)

Temagruppen unga i arbetslivet, Orka jobba, (Stockholm 2012)

Ternegren, Eva, Samverkan mellan sociala företag och övrigt näringsliv – 
hur och varför?, Temagrupp Entreprenörskap och Företagande,  
Tillväxtverket, Rapport 123, (Stockholm 20112)

The Canadian CED Network, Immigrant Settlement & Integration 
through Social Enterprise, Final Project Report – May 2010,  
(Canada 2010a)

The Canadian CED Network, Experiences of Immigrant and Refugee 
Social Enterprise in Canada. Report on the first phase research findings  
of the immigrant Settlement and Integration through Social Enterprise  
Initiative (ISISE), (Canada 2010b)

Thörnquist, Annette, I utkanten av arbetets marknad: ESF-projekt i ett 
arbetsmarknads- och arbetsmiljöperspektiv. Rapport, Temagruppen för 
integration i arbetslivet, (Norrköping 2011)

Tillväxtverket, Företagen som öppnar dörren till arbetslivet.  
Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012, (Stockholm 2012)

Tänk om projektet, Slutrapport Tänk Om 2008–2011, Europeiska  
socialfonden, Linköpings kommun, Norrköpings kommun med flera, 
(Norrköping, 2011)

Wilson, Amanda, Co-opting Precariousness: Can Worker Cooperatives  
be alternatives to precarious employment for marginalized populations?  
A case study of immigrant and refugee worker cooperatives in Canada, 
Theses Paper 5519, McMaster University, (Hamilton: Onatario, Kanada 
2008) 



26

ar be t sin t eg r er and e so cial a fö r e tag o ch imm ig r an t er

Besök och intervjuer:
Besök hos MKEF, Mångkulturell kunskap ekonomisk förening och 
intervju med Islam Islami, ekonom, Växjö, 2012-09-04

Besök Projekt Sigrid och företaget Sandaga och intervjuer med Eva 
Holmberg Tedert, projektkoordinator Arbetsförmedlingen, Elena Al 
Damanhouri, Sandaga ekonomiska förening, Gävle, 2012-09-20

Besök hos Organeriet 2 och intervjuer med Marie Andersson,  
projektledare, Hojat Mirit, lokal projektledare, Annelie Hanesund,  
lokal projektledare, 2012-09-24

Besök på Yalla Trappan och intervjuer med Dorotha Rusz, verksamhets-
ledare och Ewa Izdebska, administratör, Malmö, 2012-09-13

Besök hos ABIS, arbetskooperativet Solidaritet, och intervju med  
Margreth Heirås och Reneé Danielsson, Angered, Göteborg, 2012-09-17

Telefonintervjuer:
Fûsun Uzuner, projektkoordinator, Partnerskapet Dialog & Samverkan, 
oktober 2012

Jan Messing, utvärderare ESF-projektet Svartjobbarna, telefon och  
e-postutbyte, 2012-09-10

Pehr Hasselberg, Grön integration – från jord till bord, 2012-09

Ragnar Andersson
Ragnar Andersson är analysansvarig vid Temagrupp Enterprenörskap och 
Företagande, vid Tillväxtverket. Han är intresserad av implementeringsfrå-
gor, organisationsutveckling och lärande utvärdering. Ragnar Andersson 
har doktorerat kring implementeringen av integrationspolitiska mål i den 
regionala tillväxtpolitiken, och intresserar sig för integration, socialt företa-
gande och hur man ”mainstreamar” olika mål in i konkreta verksamheter. 
Han har skrivit eller medverkat i ett antal rapporter och böcker kring dessa 
frågor.


