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Hotellet Le Mat i 
Göteborg. Le Mat är 
en franchisekedja för 
sociala företag som 
driver hotell, B&B och 
hostels.
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Social franchising

Utmaningen
I ett Europa med stora grupper utanför den ordinarie arbetsmarknaden 
och i utanförskap är behovet skriande av lösningar där inte marknaden 
eller politiken lyckats. Företag med sociala mål har kommit i fokus i hela 
Europa. Sociala företag har kommit att ses som en typ av organisationer 
som kan vara bärare av de sociala innovationer som behövs för att skapa 
arbete och inkludera grupper som inte är delaktiga.

I Sverige har de sociala arbetskooperativen som en typ av arbetsinte
grerande sociala företag blivit uppmärksammade. I Italien har de italien
ska sociala kooperativen blivit ett betydande inslag i kampen mot 
arbetslösheten. Det finns även andra intressanta former i andra länder. 
De flesta av de arbetsintegrerande sociala företagen har sin bakgrund i 
de utsatta gruppernas egna kamp för integration och arbete och är till
lämpningar av principerna om självhjälp och solidaritet.

Problemet, som jag ser det, är att dessa arbetsintegrerande sociala 
företag är mirakel. De är ofta skapade av människor utan tidigare erfa
renheter av företagande. Inte sällan utan någon som helst arbetslivser
farenhet. Eller med endast erfarenhet av socialt arbete. Trots detta lyckas 
en hel del skapa en stabil verksamhet. Men många gånger räcker inte 
kompetensen hos grundarna till för att utveckla företaget och få det att 
växa. 

De sociala företagen kan mycket sällan betraktas som en god investe
ring. De har med andra ord svårt att få det grundläggande kapital som 
behövs för att lägga en god grund för företagande. Det avgörande skälet 
till detta är att de startar inom sektorer eller med affärsidéer där det är 
ytterst svårt att skapa en tillräcklig vinst för att betala ränta till kapital.

Ett socialt företag är i regel lokalt. Skapat för att lösa en specifik 
grupps behov. Många gånger är målet uppnått när företaget finns och 
medlemmar fått anställningar. Incitamentet att växa är litet. Att växa 
genom etablering på annan ort är i regel utanför företagarnas målbild. 
Till skillnad från i det kapitalistiska företaget har ägarna personligen lite 
att vinna på en expansion.
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Många är vi som blir inspirerade av framgångsrika sociala företag.  
Och det finns flera välkända sociala företag, vilka får ta emot många  
studiebesök. Studiebesök är en utmärkt metod för att inspireras och få 
idéer. Däremot ger de väldigt lite kunskap om den komplexa väg det är 
att få i gång ett socialt företag. Den som åker hem och startar får i regel 
göra sina egna misstag och har ingen erfarenhet vid sin sida.

För att arbetsintegrerande sociala företag ska bli en systemföränd
rande innovation krävs att dess antal ökar, liksom de sysselsatta i dem. 
Om sociala företag ska spela en avgörande roll i den europeiska gemen
skapens strategier för Europa 2020, där målet är en tillväxt för alla och 
som innefattar en ekonomi med hög sysselsättning och ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning, måste dessa mirakel mångfal
digas.

Ett sätt att mångfaldiga de sociala företagen och därigenom ge fler 
möjligheter till sysselsättning är social franchising. Social franchising är 
ett sätt att sprida de goda exemplen och framför allt minska krav och 
svårigheter för sociala entreprenörer.

Genom social franchising dupliceras framgångsrika företag på nya 
orter. Företag som har visat sig lönsamma och socialt effektiva har lätt
are att få tillgång till resurser som kapital och kompetens. Flera av de 
exempel på social franchising som finns visar också att det går att sprida 
erfarenheter genom att andra personer än grundarna är drivande i 
spridningen så att fler får tillgång till den sociala nyttigheten.

Exempel 1 – CAP Markt och GDW SÜD
CAP Markt

Sjuhundra funktionshindrade hade i början av 2012 anställning i de  
90 CAP Marktbutiker som finns i Tyskland. Historien börjar 1999 i 
Herrenberg, tre mil söder om Stuttgart i södra Tyskland, när den sista 
livsmedels butiken i en mindre stadsdel slog igen. Butiken bar sig inte 
längre och grannskapet stod utan butik, liksom många bostadsområden 
när livsmedelsbranschen genomgår en strukturrationalisering där kon
sumenterna erbjuds att ta sig till större köpcentra. 

I Tyskland finns sedan länge stora organisationer inom den sociala 
ekonomin som driver skyddade verkstäder på motsvarande sätt som 
vårt statliga Samhall. En av dessa är ett kooperativt företag GDW SÜD – 
Genossenschaft der Werstätte für behinderten Menchen eG, vars fyra 
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medlemsorganisationer drev skyddade verkstäder för funktionsnedsatta. 
GDW SÜD tog över den nedlagda butiken och skapade CAP Markt. 
Namnet kommer från ”handicap”. Den nystartade butiken gick lysande 
och visade sig vara en mycket lämplig arbetsplats för GDW SÜD:s mål
grupp. En liten arbetsplats med mångsidiga uppgifter och med plats för 
möte mellan kund och anställda. Liksom i alla CAP Marktbutiker finns 
en blandning av anställda med funktionshinder och personer utan. Två 
tredjedelar av de 1 200 anställa i CAP Markt är personer med funktions
nedsättning som annars har svårt att få arbete.

Utifrån erfarenheterna i Herrenberg skapade GDW SÜD konceptet 
CAP Markt – der Lebensmittelpunkt. Affärsidén är att ta över butiks
lokaler som lämnas när handeln flyttar till köpcentra utanför staden och 
öppna butiker som kan nås av fotgängare och som ger en personlig ser
vice. Butikerna varierar i dag i storlek mellan 300 kvadratmeter och  
1 500 kvadratmeter och har mellan 5 000 och 15 000 artiklar. I dag 
omsätter butikerna över 1 miljard kronor.

”Vi fokuserar försäljningen och butikernas lönsamhet. Det är det  
viktigaste. Utan den blir det inga jobb. Franchisetagarna kan själva inte
grationsfrågorna och funktionshinder”, säger Werner Block, geschäfts
führender Vorstand (motsvarar vd) på GDW SÜD.

Franchisetagarna är lokala organisationer av olika slag som är verk
samma inom arbetsmarknadsintegration för målgruppen. En tredjedel 
av butikerna drivs som i den tyska formen för skyddade verkstäder och 
två tredjedelar är Integrationsunternehmen, en tysk form av sociala 
företag där minst 40 procent av de anställda är klassade som funktions
nedsatta. 

GDW SÜD:s franchisegivarorganisation sysselsätter mindre än tio 
personer. Den hjälper franchisetagarna att skapa en affärsplan. Franchi
seledaren Thomas Heckmann har lång egen erfarenhet från handeln. 
När väl affären är i gång ger man kontinuerligt stöd och skapar möjlig
het för jämförelser mellan butikerna för att driva ett kontinuerligt för
bättringsarbete.

En regel i detaljhandeln är att den första veckans försäljning är 
av görande för den framtida försäljningen. Därför backar man upp den 
nystartade butiken den första tiden med extra personal.

Franchisegivaren hjälper till med rekrytering och organiserar kon
kreta utbildningar i till exempel livsmedelshantering. En speciell utbild
ning är den man ger den personal som inte har funktionsnedsättningar. 
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Dessa utbildas för att bättre förstå sina kollegers funktionsnedsättningar 
och behov.

Utformning av butik och stöd till förhandling med fastighetsägare är 
en viktig funktion. CAP Markt får många förslag på butikslokaler att 
starta nya verksamheter i. Men man har kunskap och mod att säga nej 
till 80 procent av dessa förslag. Läget är helt avgörande för en butiks 
framgång.

Franchisetagarna betalar en inträdesavgift och sedan en avgift mot
svarande 0,6 procent av omsättningen och en avgift för gemensam 
reklam på 0,1 procent av omsättningen.

GDW SÜD har lärt sig att social franchising verkligen fungerar. Man 
har nu startat och håller på att starta nya koncept: CAPpuccino (kondi
tori med kafé i CAP Markt), docukill (datadestruktion), CAPITO 
(kopiering och tonerrefill och service) och CAFESITObar.

Social franchising – vad är det
Begreppet social franchising används på många olika sätt och det finns 
ingen självklar definition. Men fortsättningsvis menas med social franchi-
sing en metod för att föra över kunskap från ett etablerat socialt företag till 
ett annat som vill uppnå samma sociala och ekonomiska mål. 

Det finns även en rad metoder för kopiering som inte ska förväxlas 
med social franchising. Licensiering är en sådan metod som inte inne
bär samma åtagande för parterna som i franchising. Med en licens får 
man rätt att använda ett patent, varumärke eller metod, men får normalt 
inget stöd och uppföljning i användandet. Det förekommer även att 
begreppet används när man sprider metoder i frisk och sjukvårdsmeto
der i utvecklingsländer. Då använder man tekniker som finns i social 
franchising. Ofta försvinner dock verksamheten när till exempel bidra
get för vaccinationsprogrammet försvinner. Det används också när tra
ditionella företag som använder franchising, som till exempel när glass
tillverkaren Ben & Jerry låter en lokal social ekonomiorganisation bli 
franchisetagare. Ben & Jerry har dock inte i första hand ett socialt mål.

Det förekommer även att dokumentation av lyckade affärsverksam
heter sprids genom att handböcker tillhandahålls för dem som ska starta 
en ny verksamhet, men där det inte finns några långvariga åtaganden 
mellan parterna. Det finns flera sådana försök för arbetsintegrerande 
sociala företag i Sverige och England. Tyvärr ligger det så mycket mer 
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bakom en affärsmässig framgång än vad som kan överföras i en hand
bok.

Det finns också samarbeten runt kvalitet och där man har en gemen
sam kvalitetssäkring. En av de största sådana är Conzorzie Pan i Italien 
för sociala företag som tillhandahåller barnomsorg till barn mellan 0 
och 3 år.

På fyra år har Pan medverkat vid starten av 140 förskolor med 4 311 
platser och tillblivelsen av 943 nya jobb. Till Pan har också befintliga 
verksamheter anslutit sig och man har nu över 400 förskolor med  
12 000 platser och 2 900 anställda. 

Pan erbjuder stöd vid planering och start till organisationer och  
personer som vill skapa ny barnomsorg för de yngsta barnen. Man kan 
även ge vägledning i finansiering och har nära samarbete med ett antal 
kooperativa banker. Viktigast är dock det kvalitetsmärke som medlem
marna erhåller. Man har ett stöd för medlemmarnas utveckling av kvali
teten och ett system för regelbunden kvalitetsuppföljning.

 Pan ligger väldigt nära social franchising med en hel del stöd vid 
start och stödet till kvalitetsarbetet. Dock arbetar medlemmarna under 
egna varumärken.

European social franchising network, ESFN, säger att i social franchi
sing finns alltid:
•	 en organisation som kopierar ett socialt företags affärsmodell – den 

sociala franchisegivaren
•	 minst en oberoende social franchisetagare, det vill säga ett socialt 

företag som drivs enligt den kopierade modellen och med samma 
värdegrund

•	 ett gemensamt varumärke som används av alla franchisetagare
•	 ett gemensamt utbyte av kunskap mellan franchisetagarna och mellan 

franchisegivaren och tagarna
•	 ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan franchise

givare och tagare och som säkerställer hållbarheten av en franchise
organisation.

Denna beskrivning innefattar att både franchisegivaren och tagaren är 
sociala företag som delar samma värde och delar målet. I denna defini
tion inräknas alla sociala företag, organisationer som bedriver närings
verksamhet (trade) och har ett socialt syfte, inte bara arbetsintegrerande 
företag.
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Definitionen ovan är till viss del teknisk och fångar inte att social fran
chising i första hand är en metod för kunskapsöverföring. Det handlar 
om att föra över den kunskap som vunnits i den ursprungliga affärsverk
samheten till den som ska kopiera den. Vilket innebär dels en snabbare 
väg för tvåan, men också lägre krav på kompetens och innovativitet. 
Men det innebär även en fortsatt kunskapsöverföring mellan medlem
marna i systemet. Det ger en ökad konkurrenskraft genom att erfaren
heter delas mellan olika företag och förbättringar genomförs snabbare.

Social franchising innebär även att en gemenskap skapas. Man driver 
inte längre sitt sociala företag isolerat. Man ingår i ett större samman
hang av människor som jobbar för samma sociala mål. Det ger en ökad 
styrka inte bara i affärsverksamheten utan också för att driva de sociala 
målen. Vi kan se hur flera grupper försöker påverka i de samhällssekto
rer man verkar. Till exempel agerar Villa vägen ut! för att hjälpa männis
kor att anpassa sig efter att ha varit i olika institutioner. Belgiska Komo
sie som bedriver återvinning har blivit en del av Flanderns nationella 
plan för återvinning.

Men framför allt innebär social franchising en stödstruktur för det 
sociala företaget och dess medlemmar. En stödstruktur som har reell 
kompetens om den verksamhet man bedriver. De brister som finns i  
förmågan att driva och utveckla sitt företag kan man få hjälp med 
genom franchisegivaren. I CAP Markt får man tillgång till en omfat
tande och konkret kunskap om att driva livsmedelsaffär. 

Social franchising lämpar sig inte som tillväxtväg för alla sociala före
tag. Det kan finnas många skäl till att man inte kan välja metoden. Det 
främsta är att det inte finns den potential att skapa tillräckligt många 
nya verksamheter så att franchisesystemet som byggs blir ekonomiskt 
hållbart. En grundregel är att man inom några år bör kunna skaffa sig 
fyra till sju franchisetagare. Vi kan säkert räkna med att det uppstår flera 
former av ”social franchising light”, helt enkelt för att man generar för 
lite resurser för att upprätthålla en stödstruktur. Det finns ändå skäl att 
titta närmare på en hel del av den praktik som finns i social franchising 
för att föra över kunskapen initialt och för att upprätthålla kvalitet och 
utbyte. Och för att nå längre i samarbetet än att bara nätverka.

Ett skäl varför franchising lämpar sig särskilt väl för arbetsintegre
rande sociala företag är det ”empowerment”perspektiv som finns i 
arbetsintegrerande sociala företag. I social franchising är de lokala enhe
terna små och självständiga. Delaktighet, engagemang och känslan av 
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att detta är vårt företag kan lättare vinnas. Det avtal som finns med fran
chisegivaren innebär en begränsning av vad man kan göra, men inom 
ramen för det har man helt och hållet makten över sin verksamhet och 
resultatet av sitt arbete.

Hur franchisegivaren är organiserad varierar kraftigt. Vissa är en del 
av och kontrolleras av det ursprungliga företaget. I några fall har ett sär
skilt företag startats av grundarna som kontrollerar det. I flera fall, som 
Le Mat och Komosie, är man federationer, det vill säga kooperationer 
bestående av franchisetagarna och kanske ytterligare någon stödorgani
sation. Men inte i något fall kan franchisegivaren ha annat mål än att ha 
nöjda franchisegivare. Det fungerar helt enkelt inte på sikt med miss
nöjda franchisetagare.

Utvecklingen i Sverige och Europa
Det finns 2012 minst 64 1 sociala franchisegivare i Europa. De är spridda 
i hela Europa och finns i minst tolv länder. De flesta finns i Storbritannien, 
där det finns 31 stycken, följt av Tyskland där det finns elva. I Sverige 
finns följande arbetsintegrerande social franchisingkoncept: Villa 
Vägen ut! (sociala boendetjänster) och Le Mat (Bed&Breakfast och 
hotell för resande). Några ytterligare är på väg att få sin första franchise
givare. Längst har CASA (hemtjänst och hushållstjänster) kommit där 
en verksamhet har startat i Göteborgsregionen i samarbete med den 
engelska franchisegivaren CASA.

Vid den tidpunkt under våren 2011 när 50 franchisegivare var identi
fierade gjordes en webbaserad enkät. 19 sociala franchisegivare med 20 
franchisekoncept (en organisation har två koncept) svarade. Resultatet 
var att dessa 20 koncept hade:

•	 6 766 anställda
•	 65 procent av de anställda som var på arbetsmarknaden var i regel  

funktionsnedsatta
•	 gemensam omsättning på 200 miljoner euro.
•	 324 franchisetagare 

1 Siffrorna kommer från en kartläggning som gjordes under 2011 och där vi allteftersom uppdaterar listan. 
Det är utan tvekan så att denna kartläggning kan ha missat en del franchisegivare, särskilt i södra Europa. 
Tio av företagen är inte säkerställda som franchisegivare. Det kan vara att de har en modell som inte faller 
inom definitionen eller inte identifierar/erkänner sig själva som franchise.



10

so cial fr an chisin g

Genomsnittligt hade franchisegivarna 21 franchisetagare. Skillnaderna 
var dock stora. Komosies koncept Kringwinkel, återvinningsbutiker och 
renoveringsverksamhet i Flandern, sysselsatte 3 861 personer; CAP 
Markts livsmedelsbutiker 1 200 personer, medan hos den minsta sociala 
franchisegivaren endast fanns en anställd.

Extrapolerat från vårt urval vågar vi påstå att social franchising i 
Europa har skapat minst 8 000 arbetstillfällen och har en omsättning på 
minst 300 miljoner euro. Vi har utgått från medianvärdet om 27 anställda 
och 2,3 miljoner euro i omsättning. Använder vi i stället medeltalet på 
373 anställda och 11 miljoner euro skulle uppskattningen bli 22 000 
anställda och omsättning över 600 miljoner euro. Men beaktat att vi inte 
identifierat alla sociala franchisegivare är det högst sannolikt att social 
franchising anställer över 10 000 människor i Europa. 

Vilka är de?
Sociala franchisegivare finns inom en bred variation av branscher. De 
flesta är tjänsteföretag, men flera av de största finns inom handel. Efter
som de bygger på samhälleliga behov finns de i hög grad inom områden 
som miljö, hälsa, utbildning och social omvårdnad. Inom begreppet 
gröna tjänster, det vill säga återanvändning/återvinning, energiproduk
tion, bilkooperativ, miljövänliga produkter finns över 20 procent av 
verksamheterna. Nästan lika många finns inom hälsa, omsorg och  
sociala tjänster.

Tillväxten
Det som gör social franchising spännande är inte de imponerande siff
rorna på antalet anställda, vilket är fyra gånger antalet anställda i arbets
integrerande sociala företag i Sverige. Det intressanta är att de flesta är 
unga som franchisegivare (mindre än fem år gamla). Tillväxten under 
de första åren som franchisegivare är normalt låg. Man har problem 
med finansiering och varumärket är fortfarande okänt.

Endast fyra hade funnits i mer än tio år. En av dem som nu funnits 
över tio år är tyska CAP Markt. De visar en tillväxtkurva som nästan är 
exponentiell (se diagram på nästa sida). Flera av de andra stora franchi
segivarna som Komosie i Flandern (second hand och återvinning) och 
FIETZenWERK (cykeluthyrning) visar liknande kurvor.
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Utveckling av antalet anställda i CAP Markt-butiker

Ett typiskt mönster är att franchisegivarna startar nya franchisekoncept. 
Till exempel går GDW SÜD vidare med bland annat försäljnings och 
återvinningsbutiker för batteri, toner och bläck och Komosie har startat 
ett koncept, Energiesnoeiers, med energirådgivningstjänster på över 20 
platser. Man har helt enkelt lärt sig franchising och kan snabbt suga upp 
och skala upp nya idéer.

I Sverige finns ett stort intresse. De befintliga franchisegivarna är i fasen 
innan den riktiga tillväxten av koncepten kommit i gång. År 2011 starta
des ett par socialfondsprojekt, Spring och Explosion. Projektet Explo
sion med Coompanion Göteborgsregionen som projektägare har som 
mål att sprida befintliga koncept som Le Mats hotell och Vägen ut!:s 
arbetsträningsverksamheter till flera orter i Sverige, importera CASA:s 
hemtjänst från England och sprida framgångsrika exempel som Macken 
i Växjö till nya platser. Under de senaste två åren har Coompanion 
Göteborgsregionen gett grundläggande utbildning till mer än tio sociala 
entreprenörer från olika delar av landet så det finns all anledning att tro 
att vi kommer att se flera framgångsrika arbetsintegrerande sociala  
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företag sprida sig och växa. Man skulle kunna säga att Coompanion 
Göteborgsregionen liksom GDW SÜD och Komosie har lärt sig hur 
man skalar upp verksamheter.

Vägen till social franchising 
De sociala franchise som finns har ganska olika historia. Hur man 
utvecklas är beroende av verksamhetens art, dess ursprung och grun
darnas värdegrund. Processen kan beskrivas i tre grundläggande faser. 

Fas 1 
Den första fasen är att etablera ett socialt företag från vilket man kan 
utveckla en social franchisingmodell. Hur lång tid detta kan ta varierar 
mycket. Det finns exempel på att franchisegivare har utvecklats inom 
bara fem år. Vi kommer inte att uppehålla oss mer vid denna fas. 

Fas 2 – Utvecklingsfasen
Den andra fasen innebär etablerandet av ett koncept baserat på det 
ursprungliga sociala företagets affärsmodell. I konceptet renodlas affärs
idén, man tar fram handböcker, kvalitetssystem eller andra verktyg som 
underlättar att föra över kunskap. Avtal och ansvarsfördelning mellan 
givare och tagare växer fram. Normalt rättar franchisegivaren nu till 
eventuella brister och kvalitetssäkrar sina processer.  Normalt omfattar 
utvecklingsfasen  att rekrytera, sluta avtal och stödja en eller två fran
schisetagare och lära sig av denna process. På så vis utvecklas även kun
skapen i att vara franchisegivare. Dessa kunskaper om hur finna, utvär
dera och utbilda franchisetagare införlivas i konceptet och i handboken. 
Detta andra steg tar minst sex månader, men tar normal tre eller flera år. 
I det arbetet tar en del franchisegivare hjälp av externa experter.

Fas 3 – Tillväxtfasen
Det tredje steget är tillväxtfasen. Den kan sägas inträffa när det sociala 
företaget har provat sin kapacitet som franchisegivare. Man har rutiner 
för och erfarenhet av att knyta till sig och överföra kunskap till franchi
setagarna. Genom de framgångar man haft under etableringsfasen har 
man normalt i denna fas en modell för finansiering både för den egna 
expansionen och för etableringen av nya enheter. Input från franchise
tagarnas erfarenheter tas om hand och konceptet utvecklas. Här uppstår 
också en lönsamhet i franchiseorganisationen efter något år.
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Utvecklingsfasen
Processen att utveckla franchise tar sin utgångspunkt i den pilotverk
samhet man bedrivit. Man behöver göra en analys av den och definiera 
framgångsnycklarna. När Coompanion Göteborgsregionen i dag hjälper 
blivande franchisegivare lägger de mycket arbete i denna del av proces
sen. Det är sällan så att allt det som görs i företaget ska franchisas. Ren
odling och avskalning måste till, inte minst för att människor utanför 
ska förstå vad de ska göra. I ett socialt företag är värdegrunden oerhört 
viktig för framgången. Att kunna beskriva den och synliggöra hur den 
påverkar dagligt arbete och kommunikation inom företaget är nödvän
digt för att franchisetagaren ska agera efter värdegrunden. För grun
darna är hur man gör självklara saker och man har nästan omedvetna 
beteenden som är skäl till framgången. En del av arbetet handlar också 
om att prioritera det som måste överföras till det nya företaget. Allt låter 
sig inte förmedlas och mycket löser sig automatiskt.

När man har klart för sig vad som ska föras över och säkerställas vid
tar arbetet med att göra den handbok som ska hjälpa franchisetagaren. 
”Handboken” kan se ut på många olika sätt. Den ska vara ett levande 
dokument, som hela tiden kompletteras och förändras av franchisegiva
ren utifrån de erfarenheter som görs. Den handbok som görs är till 
ingen nytta om den blir för otillgänglig för medarbetarna, därför är 
utformningen viktig. Här kan det vara en poäng att ta hjälp av någon 
som är van vid att skriva och utforma användarvänliga material.

Ofta behöver man utveckla sitt profilmaterial för att ”säkra” varumär
ket. En väsentlig del är att göra ekonomiska kalkyler för en franchise
tagare. Den avviker vanligen en hel del från den egna verksamheten. 

Parallellt behöver man göra affärsplanen för franchisegivarens egna 
verksamhet. I den utformas mål, strategi och erbjudande till franchise
tagarna. Affärsplanen innehåller även kalkyler och ekonomisk planering 
för att klargöra hur man ska få lönsamhet. Affärsplanen kompletteras av 
en etablerings och en marknadsföringsplan.

Franchiseavtalet är tillsammans med handboken centrala för koncep
tets utformning. Det är här modellen verkligen sätts på papper. Att inte 
ha samma typ av och innehåll i avtalen med de olika franchisetagarna 
kan bli ödesdigert och källa till missnöje och känsla av orättvisa. Genom 
avtalet får franchisetagaren rättigheten att bedriva verksamhet med 
givarens varumärke. Denna rättighet har man inom ett geografiskt 
område. 
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Därefter tar man fram en kravprofil för franchisetagare och planerar 
olika utbildningar.

Det är först nu man går ut och marknadsför sig som franchisegivare. 
Man måste då ha tagit fram lämpliga informationsmaterial. Dessa måste 
följa Franchiselagens regler.2

Rekrytering av franchisetagare är en mycket viktig del i processen. 
Vem man väljer och i synnerhet vilka de allra första är kommer att bli 
mycket avgörande för utvecklingen. Man ska samarbeta länge med var
andra och de första företagen blir även skyltfönster för verksamheten.

Efter att franchisetagaren fått ett par veckors betänketid är det dags 
att skriva på avtalet. Och sedan börjar det egentliga arbetet – att stödja 
franchisetagaren.

Normalt är processen sällan så enkel som beskrivs här. Ofta utformas 
en hel del av franchisekonceptet i och med att man börjar samarbeta 
med den första franchisetagaren. I den lär man sig av de svårigheter som 
finns att etablera en liknande verksamhet på en annan ort. 

Exempel 2 – Le Mat
Le Mat – det varma välkomnandet

Det europeiska social franchisekonceptet Le Mat har sin upprinnelse  
i sociala arbetskooperativ som startade när italienska mentalsjukhus 
stängdes på 1980talet. I Trieste i nordöstra Italien bildade en grupp 
patienter, vårdpersonal, missbrukare och sympatisörer ett kooperativ 
som startade Hotel Tritone. Det trestjärniga hotellet kom att bli en 
succé, tack vare det personliga, respektfulla och varma mottagandet, 
ACCOGLIENZA! Denna Accoglienza är i dag ett ledord i Le Mat i  
Italien och Sverige, där det finns sedan 2008.

Le Mat byggdes på erfarenheterna från Tritone. Med Tritone som  
ledstjärna etablerade Renate Goergen, en av de ursprungliga koopera
törerna som flyttat från Trieste några år tidigare, Le Mat som en social 
franchise. I projektform inleddes arbetet med att etablera nya hotell och 
att inkludera befintliga. I dag finns 13 Le Matställen. Alla är inte hotell 
eller andra boende. Le Mat i Italien har kommit att bli ett brett varu
märke inom hållbar turism. 

2 Franchiselagen reglerar framför allt vilken information franchisetagaren har rätt till.
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När Vägen ut! kooperativen fortfarande var projekt deltog man i ett 
transnationellt samarbete med Le Mat, och där föddes idén att impor
tera Le Mat till Sverige. I ett projekt i samarbete med Coompanion 
Göteborgsregionen utvecklades Vägen ut!:s egna koncept Villa Vägen 
ut! och därefter Le Mat Sverige. Den italienska praktiken visade sig svår 
att använda. Men med hjälp av Coompanions projekt Solakoop, ett soci
alt arbetskooperativ i Karlstad som bedrev en liten Bed & Breakfast, 
kunde en svensk variant av Le Mat utvecklas. 2008 öppnade ett nytt 
större B&B, 11 rum, Le Mat B&B Solakoop Karlstad.

Hos Vägen ut! och Coompanion fanns en grupp deltagare som ville 
bli kooperatörer i hotell i Göteborg. Det visade sig svårt att finna både 
lokal och projektfinansiering. Till slut lyckades Coompanion få ett ESF
projekt beviljat, centralt belägen lokal hittades och framför allt lyckades 
Vägen ut! ordna finansiering för ombyggnad och inredning. I mars 2010 
kunde man öppna dörrarna och erbjuda 13 centralt belägna rum. Efter 
ytterligare drygt ett år och en stor insats av franchiseledaren kunde man 
finansiera en ny ombyggnad av ytterligare 15 rum. I dag har man nio 
anställda och elva praktikanter.

Le Mat Sverige vill etablera hotell, Bed & Breakfast eller vandrarhem 
över hela Sverige för att skapa arbete och delaktighet. I Le Mat är delak
tighet och delägande centralt för att skapa ”empowerment”. Franchise
tagarna, vilka är kooperativ, blir medlemmar i Le Mat Sverige. I dag är 
utöver de två franchisetagarna Vägen ut! kooperativen och ett antal 
Coompanionkontor medlemmar. Franchiseledningen utövas av  
Vägen ut! kooperativen. 

I Coompanion Göteborgsregionens ESFprojekt Explosion ska två 
nya Le Mat ställen starta, aktuellt är etableringar i Österåker och Örebro.

Ett arbetsintegrerande socialt företag i form av hotell är en bra väg 
tillbaka eller in på arbetsmarknaden. Det finns all anledning att tro att 
Le Mat får så många franchisetagare att konceptet blir en självbärande 
stödstruktur inom några år.

Utvecklingsutmaningarna för entreprenören
Social franchising är en ny företeelse men det finns redan en del erfaren
heter vilka återkommer i utveckling av många koncept. De är svårighe
ten att ha tid och ekonomiska resurser för utvecklingsfasen, misstänk
samheten bland det sociala företagandets vänner, finansieringen för 
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franchisetagarna, lönsamhet i franchisegiveriet och att införliva befint
liga företag i konceptet.

Tid och resurser för utvecklingsfasen
Den genomsnittliga kostnaden för utvecklingsfasen bland Europas soci
ala franchisegivare är cirka 1 250 000 kronor. Till stor del är kostnaden 
den egna arbetstiden och inköp av expertis för avtal och handböcker. 
Det är så pass mycket arbete att det svårligen låter sig kombineras med 
att man leder det ursprungliga företaget.

I regel har finansieringen kommit från projektmedel, i första hand 
från Europeiska socialfonden. Även om pilotföretaget varit framgångs
rikt har de sällan så stora egna reserver som krävs, så extern finansiering 
är en förutsättning.

Misstänksamhet
Ett hinder för social franchising som har formulerats av många sociala 
franchisegivare är den misstänksamhet som företeelsen väcker hos 
många. Det är naturligtvis på plats med en sund försiktighet hos en 
potentiell franchisetagare gentemot en franchisegivare. Det kan vara 
svårt att avgöra om franchiseerbjudandet har det värdet som det utger 
sig för att ha. Jag har inte stött på några berättelser om franchisetagare 
som blivit besvikna eller lurade, men vi kan anta att sådana berättelser 
finns såväl i social franchising som i traditionell franchising. 

Det förekommer dock att offentliga beslutsfattare är skeptiska till 
social franchising. De har i stort samma uppfattningar som den breda 
allmänheten har om franchising. Vilket innebär att man inte ser värdet 
av en specialiserad stödstruktur till människor som inte drivit företag 
tidigare.

Det finns de som ser en motsättning mellan franchising och de vär
den som normalt finns inom social ekonomi såsom lokal förankring, 
självhjälp, självständighet och egenmakt. Invändningarna kommer säl
lan från dem som får ta del av den sociala nyttighet som företaget ska
par, till exempel arbete. Invändningarna har grund eftersom social fran
chising sätter gränser under avtalstiden, normalt fem år, för vad man får 
göra inom sitt företag och med ett varumärke man inte äger själv.  
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Och visst, affärs idén har inte uppstått lokalt och vuxit fram underifrån. 
Men den måste möta lokala behov och många gånger anpassas till dessa 
annars når man inte de önskade ekonomiska och sociala målen.

Finansiering av franchisetagare
Franchisetagare har motsvarande problem som vilket arbetsintegre
rande socialt företag som helst att skaffa nödvändigt kapital. Att lösa 
finansieringen är svårare för arbetsintegrerande sociala företag än för 
andra företag eftersom arbetsintegrerande sociala företag ofta startas av 
personer utan ekonomiska resurser. 

Generellt kan man säga att låna som franchisetagare är lättare efter
som kreditgivare ser att affärsidén fungerar och att det finns stöd till 
företagarna. 

I Europa tillhandahåller 43 procent av franchisegivarna någon form 
av lån till franchisetagaren eller förmedlar en kontakt med någon finan
siär. Men huvuddelen av finansieringen måste franchisetagarna själva ta 
fram. Och den absolut viktigaste insatsen är egna oavlönade arbetsinsat
ser under uppstarten. Genomsnittligt i Europa har en tredjedel av finan
sieringen skett i form av bidrag. I Sverige har de flesta franchisetagare 
kunnat komma i gång genom att vara en del av ett ESFprojekt, vilket 
inte är lika vanligt i Europa, men förekommer.

Att införliva befintliga företag i konceptet
Flera av de sociala franchisegivare som finns i Europa har bildats av 
befintliga sociala företag och en del har införlivat befintliga. Att göra på 
det viset innebär att man snabbt blir ett starkt varumärke. Men det är 
ofta komplicerat och slitande eftersom värdet för det befintliga företaget 
av att bli franchisetagare är mindre. Man har därmed motstånd att 
betala avgifter. Generellt kan sägas att för en franchisetagare är värdet i 
början förknippat med den kunskap man inte har men får. Med tiden 
blir värdet mer förknippat med varumärkets värde hos kunderna. Fran
chisekoncept som bildats helt eller delvis på detta sätt är Komosie och 
Le Mat i Italien.
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Lönsamhet i franchisegiveriet
För att kunna arbeta som franchisegivare är man beroende av resultatet 
för franchisetagarna, att dessa kan betala sina avgifter. Det kan ta många 
år innan man har så pass många franchisetagare med en tillräcklig 
volym att det täcker kostnaderna. Förväntan från franchisegivarna om 
stöd innebär att man måste lägga ned avsevärd tid. Att arbeta med upp
följning och stöd till franchisetagarna kräver en ansvarig franchiseledare 
vars arbete ska täckas av avgifterna. Här kan det vara svårt att hitta en 
balans. Det är normalt lättare att få lönsamhet för det initiala stödet när 
franchisetagaren startar, i alla fall om det sker med projektmedel, genom 
att inträdesavgiften faktiskt motsvarar de kostnader man har.

Exempel 3 – CASA UK
CASA – om att sätta människorna före vinsten

Med våra rötter i den kooperativa rörelsen har vi naturligt ett etiskt  
förhållningssätt i allt vi gör, säger Guy Turnbull, ansvarig för affärs
utvecklingen hos den engelska franchisegivaren CASA. Det sätt vi ger 
vård och stöd formas av en tro på ömsesidighet, delaktighet och kvalitet. 
Vår etiska ståndpunkt innebär ett åtagande om att vara en bra arbets
givare. Genom det positiva sätt som vi behandlar varandra får vi kraft 
att ge service av högsta kvalitet till de människor vi stöder och myndig
heter som vi har avtal med.

CASA levererar omsorg, i första hand hemtjänst, i dag i sju kommu
ner, inklusive Sunderland. Det var i Sunderland det började när Marga
ret Elliot tog initiativ till att starta kooperativet Sunderland Home Care 
Associated, SHCA, 1994 i ett nedslitet område med mycket hög arbets
löshet. I dag har man över 300 anställda delägare.

Trots framgången och möjligheten att fortsätta växa utanför Sunder
land bestämde sig kooperatörerna i SHCA för att de ville fortsätta verka 
lokalt. Men de ville ändå sprida den väl fungerande affärsidén utanför 
sitt område och därför skapades 2004 företaget Care and Share Associa
tes Ltd (CASA). Med stöd från INSPIRE, ett Equal/ESFprojekt, påbör
jades arbetet att kopiera idén i North Tyneside. Det tog två år för det nya 
företaget att komma i gång, men erfarenheterna från North Tyneside 
gav CASA ordentligt med luft under vingarna och inom 18 månader 
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startades två nya franchisetagare, ett i Newcastle och ett i Manchester.  
I dag finns CASA även i Halifax, Liverpool och Leeds, alla i norra  
England.

Varje franchisetagare är ett socialt företag, ägt och styrt av de 
anställda. De får del av vinsten och återinvesterar överskottet in i sitt 
företag för att hålla en jämn och hög kvalitet. Eftersom det inte finns 
några externa aktieägare är de här företagen djupt förankrade i det  
samhälle de verkar. Administrationen är enkel och anspråkslös.

CASAkooperativen har låg personalomsättning. Den ligger på 3–5 
procent vilket kan jämföras med över 20 procent i den privata hemtjäns
ten. Förklaringen är att människorna får del av företagets framgångar. 
Effekten blir självklart en hög kvalitet för brukarna.

CASA rekryterar all sin personal från närområdet, kommunen kan 
köpa en bra tjänst och samtidigt få många arbetslösa i verksamhet vilket 
blir en vinnavinnasituation. I de flesta fall sker etableringarna i nära 
samarbete med de lokala myndigheterna och inte sällan i projektform.

CASA har nu definitivt lämnat utvecklingsfasen och gått in i tillväxt
fasen. Man har lyckats få en engelsk privat ”social investeringfond”  
Bridges Venture att investera i expansionen. 

I CASA:s modell ingår att CASA utöver avtal även har ett minoritets
ägande och en styrelseplats hos franchisetagarna.

År 2011 inledde Coompanion Göteborgsregionen ett samarbete med 
CASA UK och 2012 etablerades CASA i Sverige. Den första franchise
tagaren CASA Berget startade i augusti 2012, och etableringen av CASA 
i Stockholmsregionen påbörjas under hösten 2012. I planen finns att 
även komma i gång i Skåne. Coompanion Göteborg hoppas på att 
kunna bygga upp en fungerande franchisegivare med personalägda 
hemtjänstföretag, där människorna sätts före vinsten, på många orter  
i Sverige.

Utvecklingsutmaningen för  
det sociala företagets stödsystem
Traditionell franchising är en snabbt växande affärsmodell i näringslivet. 
Om vi ska ta till vara den möjlighet som franchising innebär för sociala 
företag att verkligen bli ett avgörande bidrag i kampen mot arbetslöshet 
behöver social franchising utvecklingsstöd. 
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Finansieringen av flaskhalsen utvecklingsfasen

Det finns en särskilt viktig flaskhals vid utvecklingen av social franchi
sing. Det är finansieringen av franchisegivaren i utvecklingsfasen

Under denna fas ska den blivande franchisegivaren fortsätta driva 
den ordinarie verksamheten och parallellt utveckla de verktyg man 
behöver som franchisegivare, supporta den första franchisegivarens 
stapplande steg. Det finns enstaka sociala företag som lyckas bygga upp 
eget kapital för att kunna investera sig in i nya verksamheter med egna 
resurser. Vi tror att de flesta saknar egna resurser och kanske även vilja 
att riskera dem för att sprida sin sociala nytta till andra orter.

Vi kan se att flera av de mest framgångsrika koncepten i Europa, till 
exempel CAP Markt, etableras av en resursstark organisation GDW
SÜD som haft egna resurser att investera i utvecklingen. 

Tio av de europeiska franchisegivarna hade medel från ESFprogram
met Equal (2001–2007) för att utvecklas. Flera har kunnat använda 
nationella fonder som finns i en del länder. Särskilt i England finns det 
en flora av fonder för utvecklingen av social ekonomi som ställt medel 
till förfogande för att sociala företag skulle utvecklas till franchisegivare. 
I Sverige har ESFprogrammet varit den främsta källan då utvecklings
fasen har kunnat infogas med tillväxtfasens utbildningsinsatser för  
deltagare som ska bli franchisegivare.

I uppbyggnaden av en social franchise är en mix av finansiella källor 
vanligt och i regel önskvärt. För sociala investerare, fonder, banker och 
andra är det vanligt att gå in och dela på risk. Men det krävs eftertanke 
och försiktighet så att inte kravet på kontroll från investerarna förändrar 
de kooperativa strukturer som många sociala franchisegivare valt i 
enlighet med sin värdegrund. Investeringsfonder för socialt företagande 
med statliga och EUmedel kan bidra. Därför behövs det förmedlare 
och mellanhänder som kan komplettera kapitalet med kompetens. 
Kompetensen att skapa den här typen av finansieringslösningar bör  
finnas nära de sociala företagen, i kreditgarantiföreningar och Coompa
nion där de arbetsintegrerande sociala företagen själva kan vara med
lemmar. 
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Fördjupa och sprida kunskaperna om social franchising

Det arbete som Coompanion Göteborg deltagit i har inneburit att kun
skap vuxit fram om social franchising. Modeller finns i dag på Coompa
nion för att analysera sociala företags spridningsbarhet och göra dem 
spridningsbara. Studier av befintliga koncepts finansiering, men även 
dokumentation av befintliga och kommande koncept vore värdefullt  
om det kan ske.

En väsentlig del i kunskapsutvecklingen i Sverige 2012 är det erfaren
hetsutbytet som sker inom projektet Explosions nätverk mellan befint
liga och nystartande franchisegivare. 

Att kontinuerligt ge information och kunskap till befintliga sociala 
företag om social franchising och andra expansionsmöjligheter under
lättar framväxten av nya tillväxtföretag bland ASF. Inom KKstiftelsens 
satsning på samhällsentreprenörskap och via finansiering av Tillväxtverket 
har Coompanion tidigare haft sådan möjlighet. Sådant bör ske kontinu
erligt.

Skapa franchisegivare där inte intresse finns hos befintliga

Vi kan se att det finns flera fall där en annan organisation fått lov av det 
ursprungliga företaget att bli franchisegivare, när kraft och kompetens 
inte funnits bland de ursprungliga entreprenörerna. Här kan Coompa
nion spela en roll och skapa medlemsvärde. Givetvis måste det ske i 
nära samarbete och med medverkan av nyckelpersoner hos modell
företaget.

Undanröj misstänksamheten mot social franchising

Den misstänksamhet som beskrivs ovan kan delvis undanröjas med 
information. Ett annat medel är utveckling av nätverk mellan franchise
givare och att de utvecklar en kvalitetsmärkning som visar att franchise
givaren har ett sunt koncept och uppför sig i enlighet med en etisk kod.

En code of conduct som sociala franchisegivare erkänner och använ
der skulle kunna vara det kvalitetsmärke som European Social Franchise 
Network (ESFN) www.socialfranchising,coop arbetar för skapandet av. 
En sådan code of conduct måste växa fram i ett samarbete där så många 
som möjligt av dagens sociala franchisegivare deltar. 

http://www.socialfranchising,coop
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Explosion tacklar delvis utmaningarna
Coompanion med samarbetspartner startade Socialfondsprojektet 
Explosion 2011 för att flera framgångsrika arbetsintegrerande sociala 
företag som bedöms ha tillväxtpotential ska kunna spridas genom social 
franchising. De fick möjligheten att överbrygga det finansiella gapet som 
annars finns i utvecklingsfasen. Avsikten är även att de svenska franchi
segivare som inte fått så pass många franchisetagare att de blivit en  
självförsörjande stödstruktur ska ta ett stort steg mot hållbarhet. 

Projektet utvecklar metoden social franchising. Det har redan utveck
lat metoden för att göra spridningsanalyser så att man i framtiden kan 
hjälpa fler sociala företag att bli sociala franchisegivare. Även en metod 
för etableringsanalyser finns nu. Dessa lägger grunden till etableringen 
av en franchisetagare och bygger upp ett partnerskap runt det nya soci
ala företaget.

Förhoppningsvis kan de nya exemplen i Explosion undanröja kvar
dröjande skepticism mot social franchising. 

Men ett projekt gör inget mirakel. Det kan bara visa vägen. Det 
behövs riktade satsningar på tillväxt i arbetsintegrerande sociala företag. 
Inte bara rådgivning och projektstöd för att starta nya. Att ge de mest 
livskraftiga företagen möjlighet att växa skulle kunna ge många 
arbetstill fällen. Det skulle ge fler mirakel möjlighet att sprida sig.

Sven Bartilsson
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