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Att utveckla ett arbetsintegrerande socialt företag – som här Lärjeåns Kafe & Trädgårdar, innebär att  
balansera mellan sociala och ekonomiska mål.
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Det svåra  
mångsidiga  
ledarskapet

Sedan går vi också i den här ständiga, självklara kommunikationen 
och dialogen med dem som jobbar här. Vi är ute i butiken – vi är ute i 
uppgifterna, vi städar, stryker tillsammans med tjejerna. Sedan har vi 
ett ansvar att ha överblick hela tiden, att delegera uppgifter och att 
återkoppla och följa upp uppgifterna men också att vara där gruppen 
befinner sig. Det är mycket det här med grupprocesserna och ännu 
mer när man har människor med så olika behov. Att man hela tiden 
inte är för långt fram – att man backar tillbaka när vi märker att: nu 
händer detta – då får vi tänka efter hur vi ska agera utifrån gruppens 
väl och ve. 
Ann-Cii Hult, verksamhetsledare Mamas Retro

Att driva ett arbetsintegrerande socialt företag är att balansera mellan 
medarbetarnas och kundernas behov, att skapa en god arbetsmiljö där 
medarbetarna är delaktiga och kan få arbeta efter förmåga och samtidigt 
erbjuda kunder bra produkter och god service. Syftet och målet med 
verksamheten är att medarbetarna ska få möjlighet att utveckla sin 
arbetskapacitet och sin kompetens på bästa sätt. Men det är inte det 
enda målet – målet är också att ha en affärsverksamhet som är bärkraf
tig och som innebär meningsfullt arbete med produkter och tjänster 
som efterfrågas på marknaden.

Kapitlet tar upp denna balansgång mellan sociala och ekonomiska 
mål och visar på några olika möjligheter till stöd för ledarskapet. Det är 
viktigt att utveckla möjligheterna till självreflektion och ett situations
anpassat ledarskap som balanserar stöd och styrning. En målsättning är 
att ledaren ska kunna delegera ansvar och därmed ge medarbetarna den 
största möjligheten till delaktighet och ansvarstagande.
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Jag har arbetat i många år med utvecklingen av sociala företag bland 
annat som kooperativ rådgivare inom Coompanion och sedan som 
biträdande forskare på Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs 
universitet och konsult i kooperativet Tanke & Handling. Ledarskaps
frågan har alltid varit i fokus. Det är en fråga som utvecklas inte minst 
på grund av framväxten av olika former av arbetsintegrerande sociala 
företag. På 1990talet förekom det nästan uteslutande sociala arbets
kooperativ med nära koppling till kommunerna. Förvaltningar ”lånade 
ut” handledare till medlemsgrupperna som då ofta hade någon form av 
funktionsnedsättning. I dag drivs de arbetsintegrerande sociala företa
gen i en mängd olika former. Ägarna är allt från kooperativa föreningar 
och stora idéburna organisationer till bolag som ägs av en person. Med
arbetarna har av olika skäl svårigheter på arbetsmarknaden, målgrup
perna är inte längre bara personer som har en funktionsnedsättning. 
Långtidsarbetslösa, personer med behov av rehabilitering och arbets
träning nyttjar nu de sociala företagen för att få möjligheter att använda 
sin kapacitet på arbetsmarknaden. De sociala företagen rekryterar också 
medarbetare med professionella kunskaper som företaget behöver. De 
arbetar som handledare, sköter administrationen eller är professionella 
på marknadsföring med mera.

De arbetsintegrerande sociala företagen befinner sig i ett utvecklings
skede. Från cirka 150 stycken 2007 har de fördubblats på fem år. Nya 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som sysselsättningsfasen (tidigare fas 
3) och näringspolitiska regelverk som ROT och RUT, har medfört att 
många arbetsintegrerande sociala företag har kunnat starta ganska 
snabbt. Dels har man kunnat sälja platser för arbetsträning och förbere
delser för arbetsmarknaden, dels har många startat med trädgårdsarbete 
och yttre marktjänster, städning och andra tjänster vilka tidigare inte var 
lika lätta att erbjuda till hushållen.

Många projekt inom Europeiska socialfonden har haft skapandet av 
arbetsintegrerande sociala företag som målsättning. På några år ska  
projekten då resultera i företag som står på egna ben. Att utveckla före
tagens ledarskap har ibland fått stryka på foten gentemot andra mer 
akuta åtgärder som att få deltagare i projekten, medarbetare i det kom
mande företaget och att hitta affärsmöjligheter som kan vara bärkraftiga. 
Eldsjälar ägnar dagar och kvällar åt att få det hela att gå ihop och i det 
läget ser man inte behovet av att lägga grunden för ett bra ledarskap. 
Man har dock mycket att vinna på att göra ett grundläggande arbete 
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med målen för det sociala företaget, en vision som delas av medar
betarna och en tydlig värdegrund för verksamheten. Det gör det lättare 
att leda affärsverksamheten.

De arbetsintegrerande sociala företagens värderingsgrund utgår från 
de kriterier som Tillväxtverket och Näringsdepartementet har definie
rat: att bedriva näringsverksamhet med syfte att integrera människor på 
arbetsmarknaden, vara organisationer som är fristående från den offent
liga sektorn, återinvestera sina vinster i företaget eller i liknande verk
samhet och sist men inte minst: skapa delaktighet för medarbetarna 
genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Många företag 
vilar på ytterligare värderingar, som de kooperativa principerna eller 
andra idéburna värden.

Ibland är det inte meningen att projektledaren ska ta över ledarskapet 
i det skapade företaget. Då är det extra viktigt med en bra organisation 
kring ledarskapet i projektet när man ska rekrytera någon verksamhets
ledare eller handledare i samband med att projektet tar slut. Ledarskapet 
i sociala företag ska omfatta företagens alla delar: de sociala frågorna, 
utvecklingsarbetet, själva produktionen och de administrativa delarna 
av företaget. I mindre verksamheter finns det ibland endast en ansvarig 
som ska klara av helheten. Andra företag har möjlighet att fördela ledar
skapet så att det finns olika ansvarsområden.
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En forskargrupp från Göteborgs universitet1 har funnit bland annat  
följande problematik som ledare i arbetsintegrerande sociala företag 
brottas med:

•	 Balansen mellan de två uppdragen 
Att hitta en balans mellan sociala och ekonomiska mål. Arbetsinte
greringen och affärsverksamheten. Att skapa bra arbetsplatser med 
arbetsträning och rehabiliterande effekter, samtidigt som service och 
produkter ska levereras i tid, ha god kvalitet och rätt pris.

•	 Lite kunskap om affärsverksamhet  
Ledare i sociala företag har ofta endast erfarenheter från offentlig  
förvaltning. Affärsverksamhet kräver andra kompetenser och det är 
många som upplever behov av kompetensutveckling när det gäller 
ekonomihantering, marknadsföring, prissättning etcetera. 

•	 Ibland omöjliga krav på ledarskapet 
Många ledare uttrycker stora problem med att räcka till: ensamhet, 
bristande resurser till handledning och kompetensutveckling är 
tyvärr en utbredd situation bland de sociala företagens ledare, även 
om man kan se en utveckling av olika stödstrukturer och medveten
het hos offentliga intressenter att bistå med resurser. Många ledare 
har huvudansvar för både produktion av varor och tjänster, ledning 
inåt mot medarbetarna och arbete utåt mot ett stort kontaktnät av 
samarbetspartner.

Balansgången mellan sociala och ekonomiska mål 
Att organisera utifrån reella förutsättningar 

Ledarskap i sociala företag handlar om att vara medveten om medarbe
tarnas behov, att kunna möta dem och erbjuda en arbetsplats där de kan 
antingen träna upp sin arbetsförmåga och gå vidare på arbetsmarkna
den, eller stanna kvar och vara med och utveckla det sociala företaget. 
Delaktigheten och framgången i företaget främjas av en miljö där ledare 
har ett förhållningssätt som skapar tillit och en tydlighet och där vär
deringarna och visionen för företaget genomsyrar organisationen. 

1 Arbetsintegrerande sociala företag: styrformer, ledarskap och utveckling. FAS. Forskargruppen består 
av Ulla-Carin Hedin, Urban Herlitz, Jari Kuosmanen vid institutionen för socialt arbete och Eva Laurelii, 
Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
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Hur skapar man en balans mellan önskan om att utveckla affärsverk
samheten så mycket som möjligt och att ta hänsyn till medarbetarnas 
förmåga? Att ta rätt pris och att göra en bedömning av om uppgiften är 
rimlig. Kan man leverera med god kvalitet i rätt tid och med rätt pris? 
Det är en uppgift för ledaren att skapa en organisation som kan hantera 
dessa frågor och som involverar medarbetarna i beslutsfattandet. På 
PULS AB i Lycksele menar verksamhetschefen Lena Holmgren att det är 
det som är utmaningen och att den utmaningen har varit svår! Det har 
blivit än svårare att balansera detta då kommunen har startat en lik
nande verksamhet som konkurrerar med PULS när det gäller placeringar. 

Vi säger ju nej till jobb för att vi är för få. Vi får göra det oerhört 
mycket nu. Nästan 40 procent av jobben säger vi nej till, det finns 
mycket arbete!

PULS har successivt utvecklat en arbetsorganisation när det gäller  
ledarskapet som försöker hantera balansgången mellan medarbetarnas 
arbetssituation och förmåga och försäljningsarbetet. De två arbetsle
darna Ellinor Borgström och Tomas Ullberg har olika ansvarsområden. 
De har funnits på PULS nu i några år, men innan dess hade Lena ledar
ansvaret tillsammans med en arbetsledare som fick lov att sluta för 
några år sedan.

Då plockade jag ut fem medarbetare som jag litade på, som kunde säga 
ifrån och som kunde handskas med pengar och kunde låsa upp och låsa 
igen företaget – så kom Pulsrådet till. Så vi har också delat ut ansvar till 
Pulsrådet – de har full rätt att arbetsfördela, peppa, ifrågasätta, hjälpa 
och stödja medarbetarna. De har också fått gå en ledarutbildning till
sammans med Tomas och Ellinor.

PULS har ett intranät som alla medarbetare har tillgång till och där det 
står allt om PULS. Bokningarna för hela företaget blev för mycket för 
arbetsledarna att hålla i så då plockade de in en annan medarbetare som 
i dag sköter detta, vilket Lena verkligen tycker är ett lyft för alla. Det är 
viktigt att det finns en organisering av alla de små och stora uppdrag 
som PULS tar på sig. Medarbetarna måste vara med på bedömningen. 
Det är som sagt inte ovanligt att de får tacka nej.
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Är det till exempel Snicken som fått ett jobb, då samlar vi ihop alla på 
Snicken – nu har vi fått det här – klarar vi det? Är det paketering så far 
ju Tomas dit … och så far han hit och instruerar gruppen och tar upp 
frågan med dem.
Allt annat jobb, om vi ska ut i samhället eller bygga något eller laga 
nån cykel eller bygga om en cykel – det får dom bestämma som ska 
göra det – vi blandar oss inte i – dom godkänner om dom klarar av  
det och sedan hjälps vi åt att göra ett prisförslag till kunden.
Är det Städ så far Städ i väg kanske tillsammans med Ellinor och ser 
över det och sedan görs ett prisförslag.

Visst finns det nya medarbetare som kanske inte har helt klart för sig 
hur mycket gruppen kan klara av, men Lena menar att det finns huvud
personer i varje gruppering som har varit med länge. Det är de som 
säger nej – ”det klarar vi inte”. Men trots allt händer det att det blir för 
mycket och då får Lena trumma ihop alla och så hjälps man åt.

PULS AB har funnits i över tio år och är en stabil verksamhet med 
över 30 anställda. Problemet är inte att det saknas arbetsuppdrag, utan 
att man är för få. Många andra arbetsintegrerande sociala företag har 
mer problem med marknaden och att få en ekonomi som är bärkraftig. 

Från kommunal verksamhet till ledare i ett socialt företag
Många sociala företag startar som projekt inom kommunen innan de 
avknoppas och blir ett socialt företag. Det innebär att grundare och 
verksamhetsledare/handledare ofta endast har erfarenheter från den 
offentliga sektorn och inte några erfarenheter av affärsverksamhet. I en 
enkät till landets arbetsintegrerande sociala företag visade det sig att 
många ledare tyckte att de saknade kompetens när det gäller företa
gande. De arbetsverksamheter som kommunerna driver själva har heller 
inte behov av ett aktivt företagstänkande utan har ofta skapats utifrån 
verksamhetsidéer som inte är så affärsmässiga. Kostnaderna ligger då 
inom den kommunala förvaltningen och även intäkterna. Det ger andra 
erfarenheter än företagande på marknaden, andra kostnader och andra 
styrformer. 
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Det kan innebära svårigheter att koppla loss från kommunen när gamla 
roller lever kvar. Det är också en utmaning för kommunerna att hitta 
former för att stödja sociala företag utan att styra. I KomAnprojektet2 
vänder man sig till personer som har psykisk och/eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador.  
Sociala arbetskooperativ har varit en del av projektets arbetsintegre
rande insatser och man har här försökt att hitta en metod för att 
utveckla ett ”empowerment”perspektiv. Flera verksamheter har startats 
i form av ideella föreningar som kallas sociala företag, men som inte 
knoppat av från kommunerna som ingår i projektet.

Problemet med försöken till avknoppning från den offentliga sektorn 
är att fokuseringen på de sociala behoven hos målgruppen och perso
nalens behov av att vara stödjande, kan medföra att det aldrig blir någon 
affärsverksamhet eller något frigörande från kommunen. Ledarskapet är 
viktigt när projekten tar slut och det ska etableras bärkraftiga former för 
företagen. Projektledare Carina Brännäng i KomAnprojektet inser detta:

Det är viktigt att projektledningen både har kännedom om den  
offentliga sektorns arbetssätt, deltagarnas förmåga och önskningar  
samt förstår vad företagande är.3 

Olika stödfunktioner för ledarskapet 
Samverkan i konsortium reproducerar ledarskapet

En möjlighet att balansera de olika behoven som ledarna har i de sociala 
företagen är att hitta sätt att samarbeta mellan olika företag. I dag finns 
ett antal så kallade konsortier där sociala arbetskooperativ tillsammans 
bildar en gemensam paraplyorganisation, ett konsortium. Vägen ut! 
kooperativen är ett sådant konsortium, men det finns också andra i lan
det.4 Fördelen är att ledare i medlemskooperativen kan få stöd för både 
det arbetstränande/rehabiliterande arbetet och affärsverksamheten. Stöd 
för administrativa uppgifter som lönehantering och anbudsskrivning, 
men också för kompetensutveckling och andra ledningsfrågor.

2 KomAn: Värmdö, Tyresö, Nynäshamn och Haninge, har 2009–2012 drivit projektet med målsättning att 
skapa vägar ut i arbetslivet för personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 
utvecklingsstörning och förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. 

3 Intervju våren 2011.
4 Göteborgs Förenade Sociala Arbetskooperativ, Sociala Arbetskooperativ i Gävleborg, Sociala 

Arbetskooperativ i Luleå med flera.
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Reproduktionen av ledarskap i de sociala företagen är en mycket viktig 
fråga. I alla företag är det viktigt att slussa in nya ledare och att ha en 
strategi för det. Det finns företag som har goda affärsmöjligheter, men 
där administration och ledarskapskapacitet inte räcker till för att orka 
anta utmaningen. I dag har också många arbetsintegrerande sociala 
företag funnits i över tio år och det finns ledare som antingen vill gå 
vidare eller som närmar sig pensionen. Det handlar om att flera företag 
växer och knoppar av enheter som behöver ledare. Det som i början av 
1990talet var ett pionjärarbete har nu gått in i en annan fas, med många 
mogna verksamheter och hela tiden nya former. 

Samverkan mellan företagen är en fördel. I Vägen ut! kooperativen 
har man haft en stark ledargrupp som har varit med från början och 
som har växt tillsammans med organisationen. Vd Pernilla Svebo  
Lindgren tycker att det är viktigt med reproduktionen av ledarskapet:

Det är väldigt viktigt att de som har varit med från början och har 
varit bärare av själva tanken och idén har fortsatt att finnas med och 
på ett tryggt och bra sätt har kunnat sprida det till andra. Det hade inte 
funkat om det bara hade varit Elisabet (vice) och jag som skulle göra 
det. Och det tycker jag att man kan se på en del andra håll, det är  
därför det blir så sårbart om det är någon av de här ledarna som  
faller ifrån.

Vägen ut! kooperativen bygger upp nya kooperativ enligt principen att 
tre gamla kooperativ, fysiska medlemmar från dem eller de juridiska 
föreningarna bildar en ny ekonomisk förening som bygger upp verk
samheten tills den successivt tas över av dem som arbetar i företaget. En 
van verksamhetschef lär upp en ny som är vice, sedan lämnar den förste 
och en ny kommer in som vice. Ett slags stafettledarskap. Konsortiemo
dellen skapar fördelar, men det är mycket som ska fungera när det gäller 
reproduktionen av ledarskapet. Elisabet Abrahamsson, vice vd:

Jag tror framgångsfaktorerna är tålmodighet, den stora gruppens ledar
skap – det handlar inte bara om Pernilla och mig – det handlar om 
ledarna i varje kooperativ – att man inte är ensam utan att man bygger 
ledarskapet tillsammans. Att ständigt ha utbildningar och gemen
samma utvecklingsdagar, men också att vi träffas en gång i månaden 
allesamman – så har vi samordningsmöte – även om vi har en mängd 
frågor och en del kan känna att det här rör inte mig – det berör bara 
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dom – det är svårt att hitta balansen – men det är viktigt att komma 
dit – att ha de gemensamma mötena för att hela organisationen ska 
sträva åt samma håll.

Karriärstöd – ett stöd både till deltagare och ledare

Samtidigt som man i Vägen ut! kooperativen arbetade med nya sociala 
arbetskooperativ utvecklade man i projektet ”Effektivare vägar” ett kar
riärstöd, där verksamhetsledare och motivatörer får hjälp med uppdra
get att stödja dem som kommer på rehabiliterings eller arbetstränings
platser i kooperativen. De som anvisas platser i kooperativen får också 
stöd att sedan hitta rätt vägar vidare – eller in i kooperativet som 
anställd. Karriärstödet utvecklades under projektet och har nu inför
livats i Vägen ut! genom två anställda karriärstödjare. De utgår från ett 
nätverkstänkande. När någon kommer till Vägen ut! är karriärstödjarna 
ofta med från första början och håller i ”den röda tråden” från kontakten 
med Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen/socialtjänsten om vilken 
typ av plats det gäller. Karriärstödjarna följer med och visar vägen när 
personen börjar på företaget och hjälper till med arbetstider, vardags
struktur och annat utifrån individuella behov. Det dagliga stödet till  
deltagarna ger verksamhetsledare och motivatörer, men de får denna 
extrahjälp från karriärstödjaren i början och när det uppstår några för
ändringar eller problem med platsen. För personen som direkt kommer 
in i företaget blir det inte något glapp i stödet utan karriärstödjaren har 
den röda tråden. Magdalena Herrnsdorf är en av två karriärstödjare som 
berättar om stödet till ledare och motivatörer:

Tillsammans med motivatören och den nye deltagaren försöker vi  
klargöra – vad vill personen? Vad vill uppdragsgivaren? Vi försöker  
att dela bilden. Många gånger blir jag språkrör – lite försvarsadvokat  
utifrån deltagarens sida. Jag får förklara för myndigheterna hur det 
hela kan byggas upp – hur vi kan erbjuda en kedja mot målet. Sedan 
får jag stötta motivatören om det krånglar till sig och jag är också  
med vid en eventuell flytt mellan kooperativen. 

Karriärstöd är ett stöd för att deltagare ska få någon som håller målet 
tydligt och hjälper till om det ska förändras, men Magdalenas viktiga 
uppgift är att vara en typ av coach gentemot ledarna i kooperativen med 
att klara den dubbla uppgiften med arbetsträningen samtidigt med den 
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utåtriktade affärsverksamheten. Det är också ett stöd för dem som är 
nya som verksamhetsledare och en avlastning i Vägen ut! som har 
många personer i åtgärder och platser. Pernilla Svebo Lindgren: 

Det är inte ledarskap, för det är fortfarande verksamhetscheferna som 
är ansvariga – Magdalena är en resurs. Tillsammans med mig är det en 
hel stab som ger stöd till verksamhetscheferna. De kallar in Magdalena 
när det är osäkert med Arbetsförmedlingen, när de tycker att någon ska 
få komma på praktik – det tar sig olika former – och när kooperativet 
inte ser hur de ska stötta personen till nästa steg – då kommer hon in. 
Det är inte stöd till personen utan till motivatören och till den som är 
ansvarig på kooperativet.

Använda externa resurser

Kompetensen hos ledarna när det gäller att utgå från medarbetarnas 
behov är många gånger den största framgångsfaktorn i projekten och 
företagen. I projektet Orangeriet menar projektledare Camilla Carlsson 
att för att de sociala företagen ska kunna vara tillgängliga och ta emot 
olika personer med funktionshinder så måste de ha handledning och 
utbildning för personalen. I projektet gjorde man ambitiösa rekryte
ringar där man sökte handledare som hade kunskap om målgrupperna 
och som hade kunskap om entreprenörskap och lokalkännedom. Få 
ledare har dessa bägge kompetenser, vilket innebär att det oftast behövs 
minst två ledarfunktioner i företaget. 

Det komplexa uppdraget kräver möjligheter att ha någon att bolla 
med och handledning eller mentorskap från någon som står utanför 
företaget. Många sociala företag har externa personer i styrelsen som 
fungerar som mentorer, eller också kan det vara någon företagare eller 
en ledare i en annan organisation som har kunskaper som passar. 
Arbetsintegrerande sociala företag saknar dock ofta ekonomiska möjlig
heter att tillfredsställa detta behov när mentorn behöver ersättning. I 
många projekt finns det dock med erfarna entreprenörer eller ledare 
som kan fungera som mentorer för nya ledare. Det är bra att formalisera 
kontakten så det finns en tydlighet och en möjlighet till process. 

Ibland kan Coompanion eller någon annan organisation erbjuda ett 
sådant stöd. Camilla Carlsson säger:
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Det är inget lätt jobb det här med kompetensen – man har sina egna 
brister – det gäller att ha kännedom om sig själv. Entreprenörskapet är 
drivet att få med allihop och det är ett jättejobb. 

Det är ett jättejobb, men med rätt stöd och kompetensutveckling kan det 
bli en fantastisk möjlighet till personlig utveckling. Man blir inte en bra 
ledare genom en kortkurs och en instruktiv handbok. Att utveckla ett 
ledarskap är en process där man lär av sina erfarenheter (och av andras) 
och där reflektionen och iakttagelser i olika situationer är en viktig del 
av lärandet.

Processhandledning

Det vanligaste sättet att få kännedom om sig själv och få möjlighet till 
reflektion är att få processhandledning. Det handlar om att få möjlighet 
att tillsammans med en handledarutbildad person få bearbeta sina erfa
renheter och känslor i arbetet med de grupper man arbetar med som  
ser mycket olika ut på de sociala företagen. De flesta sociala företag tar 
emot personer med olika problem som kan väcka känslor hos ledaren 
och som kan vara svåra att förstå. Det kan också handla om att tackla 
sin ledarroll när det uppstår konflikter på arbetsplatsen. 

Resurser till handledning är något som efterfrågas i landet. På ett par 
platser är det kommunen som erbjuder resurser till professionellt hand
ledningsstöd. Samtidigt är det svårigheter att hitta rätt handledare. Det 
finns professionella med erfarenheter av handledning till behandlings 
och annat klientarbete, men inte när det gäller handledning till ledare  
på arbetsplatser som hade arbetet som rehabiliterande metod. Marika 
Anell, verksamhetschef på Vägen ut! Trädgård Ängås, uttrycker en viss 
osäkerhet över hur en extern handledare ska kunna förstå den kompli
cerade roll som hon har i sitt kooperativ:

Det känns komplicerat – för vad vet de om den här verksamheten?  
Den är ju en så speciell verksamhet – man har ju så många olika roller: 
motivatör, verksamhetschef, trädgårdsmästare, handledare … vad vet 
dom om det?! 
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Elisabet Abrahamsson menar att okunskapen kan vara en fördel också:

Ibland kan jag tycka att det är bra att de personer som vi söker stöd hos 
är professionella inom sina områden i sitt ledarstöd men har väldigt lite 
kunskap om vad socialt företagande är. Det gör att man måste brytas 
mot detta själv, vilket i sin tur gör att vi utvecklar vår organisation och 
bygger upp en gemensam kunskap tillsammans med dem. Det är väl
digt viktigt. Arbetar man som ledare i Vägen ut! ska man ha denna 
handledning, eftersom vi jobbar så mycket med tunga saker. Flera verk
samhetsledare går också i enskild handledning. De har sett det positiva 
att få egen tid. Det är inte lätt med grupprocesser och allt som händer 
på sådana här arbetsplatser. Handledningen ger en process att landa i.

Det situationsanpassade ledarskapet
Både de nya och de gamla utbildas i situationsanpassat ledarskap vilket 
är en viktig metod för företaget. Så har vi påbörjat en nystart för hela 
ledargänget där vi började med en workshop – och vi ska fortsätta med 
just verksamhetschefernas roll och uppgifter – då lyfter vi upp och tittar 
– vad är det för värdegrund, varför gör vi detta – och hela tiden får vi 
hålla tillbaka och så får folk ambulera och jag tycker att det är väldigt 
fantastiskt – det som är framtaget och är beskrivet … det håller.
Elisabet Abrahamsson i Vägen ut! kooperativen

De flesta arbetsintegrerande sociala företagen får hela tiden nya medar
betare, de som kommer till företagen för att stanna och de som kommer 
för arbetsträning eller rehabilitering för att sedan gå vidare till andra 
arbetsplatser. Det gör att olika arbetsgrupper befinner sig på olika sta
dier av vad man kan kalla mognad, att ha den nödvändiga kunskapen 
och kompetensen för de arbetsuppgifter som ska göras. 

Det är därför viktigt att ha metoder för att analysera vilken typ av led
ning som personerna behöver vid olika tillfällen. Några forskare tog på 
1980talet upp begreppet situationsanpassat ledarskap.5 Det handlar om 
hur styrande och instruerande respektive stödjande ledarstil som behövs 
vid olika grad av mognad hos arbetsgruppen. Ledarna behöver växla 
mellan att styra respektive stödja medarbetaren/gruppen, beroende på 
hur uppgiften ser ut, medarbetarnas kompetens och relationerna i gruppen. 

5 Hersey & Blanchard (1988).
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Ledarens kompetens blir utslagsgivande när det gäller att kunna välja en 
instruerande, rådgivande, delegerande eller deltagande ledarstil:

När medarbetarna saknar kompetens och erfarenhet för uppgiften eller 
där det är en helt ny grupp som inte arbetat tillsammans så mycket, är 
det viktigt med struktur. Här är ett instruerande ledarskap lämpligt med 
hög grad av detaljstyrning, tydliga instruktioner och tät uppföljning.

För medarbetare som är oerfarna, som har kompetens för uppgiften 
men är i ett helt nytt sammanhang passar det med en mer rådgivande 
ledarskapsstil. Ledaren tar besluten, informerar medarbetarna och stöt
tar genom konkreta råd. Det handlar om att ge ramar och struktur tills 
medarbetaren har funnit sin roll och blivit varm i kläderna.

Om gruppen eller medarbetaren har hög mognad, kompetens för 
uppgiften fattas besluten tillsammans. Här handlar det om god kommu
nikation för att få konsensus mellan ledaren och medarbetarna. Det 
handlar om ett deltagande ledarskap, ett samarbete där ledaren är stöd
jande men där behovet av struktur och instruktioner är litet.

Den sista ledarstilen handlar om delegering. Många arbetsintegre
rande sociala företag har grupper och personer som är helt självgående, 
erfarna och kunniga inom områden som kräver självständigt arbete och 
mindre behov av samarbete med ledaren. Det är viktigt för många verk
samhetsledare i dag att kunna identifiera de möjligheter som finns att 
delegera ansvar och att verkligen göra det. Det är en viktig del av arbetet 
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med stärkt egenmakt i företaget, men det är också viktigt för ledarnas 
egen arbetsmiljö. Det är lätt att hamna i att ”det är bättre och snabbare 
om jag gör det själv.” För många handlar det om att lära sig ha tillit till 
sina medarbetares förmåga. 

Olika namn – olika roller
Det finns många olika ledarformer som behöver tydliggöras när det  
gäller inflytande och legitimitet. Vad innebär vd, verksamhetschef, 
handledare, arbetsledare, motivatör med mera? Varje verksamhet måste 
hitta sina roller och förutsättningar för ledarskapet. 

Många handledare i sociala arbetskooperativ fortsätter en tradition 
från 1990talet då handledaren är ett stöd, en coach till medlemsgrup
pen, men inte medlem i kooperativet. Handledaren sitter ofta med på 
styrelsemöten som adjungerad och kan där hjälpa gruppen med konse
kvensanalyser kring beslut och stöd utifrån behov. Problemet med 
denna roll där handledaren dessutom många gånger är anställd av kom
munen, är dess otydlighet. Mycket beror på legitimiteten från gruppen, 
villkoren för anställningen, kompetensen hos handledaren – att hjälpa 
gruppen förvalta och styra eller att hjälpa till genom att inspirera. Otyd
lighet som kan innebära att det i realiteten är handledaren som leder 
företaget i alla fall. Varje socialt arbetskooperativ behöver tänka över 
ledarskapsfrågan. Bosse Hed, verksamhetsledare på Unitis i Ljusdal, 
berättar om hur han blev verksamhetsledare: 

Kooperativet började i en sorts ambition att undersöka hur demokra
tiska man kunde vara. Hur långt var det möjligt att gå utifrån de erfa
renheter som man hade från den kommunala verksamheten?

Då beslutade vi att alla skulle vara med i styrelsen och att vi inte skulle 
ha några chefer. För det var kooperatörerna väldigt rädda för – det var 
något väldigt negativt. Och sedan har vi jobbat så i många år utan chef. 
Men vi har också blivit varse att det är alltid någon som tar besluten. 
Vi har blivit noga med att vissa frågor för beslut ska tas i styrelsen.

Det måste finnas en ansvarig person för att få bedriva daglig verksamhet 
enligt lagen om stöd och service, LSS. Det var i samband med en ansö
kan till Socialstyrelsen som Bosse utsågs till verksamhetsledare.
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Diskussionen hade vi långt tidigare innan det blev ett krav för tillstån
det. Fast vi visste inte riktigt hur vi skulle hantera det för det fanns ett 
motstånd mot det här … och Micke (en annan coach som varit med 
länge) sa att det är väl självklart att du ska bli verksamhetsledare för 
det är du som har gjort allting … som har jobbat med kompetensut
veckling etcetera. Sedan när det blev det här med tillståndsansökan då 
blev det ju uppenbart. Jag satt hemma i en månad och jobbade med det 
och talade om för de andra – det här kommer inte att funka om vi inte 
har en verksamhetsledare.

Det var viktigt att diskutera tillsammans vad det skulle innebära att ha 
en verksamhetsledare. Innan beslutet satt man tillsammans i två dagar. 

Kooperatörerna gick med på det – men då skulle man kalla det något 
annat – inte en chef – utan verksamhetsledare. Jag ska vara VL och för 
den skull inte bli någon diktator eller så …

Ett balanserat ledarskap 
Balansgången i det sociala företagandet handlar inte bara om att balan
sera de sociala och ekonomiska målen. Det handlar också om att med 
ödmjukhet fundera över hur jag som ledare bäst kan stötta dem som 
kommer till mitt företag. Hur mycket kan jag pusha och när ska jag gå 
in? I en intervju på Vägen ut! kooperativen funderar Lotta Gustavsson 
på detta:

Det är en balansgång att både bromsa och följa med. Alla inom Vägen 
ut! hittar gärna på nya arbetsuppgifter och vill hitta lösningar på de 
samhällsproblem som de har så stor erfarenhet av själva. Det är svårt 
att bromsa då, men så viktigt att klara av det som redan behöver göras. 
Det är inte lätt – allt hänger ihop och det finns så mycket att göra. 

Det finns många sätt att klara av denna balansgång. Det är viktigt med 
struktur för styrning och planeringsverksamhet, men dessutom är det 
enormt viktigt att skapa ett ekonomiskt utrymme till ett ledarstöd också 
utanför organisationen. 
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Verksamhetsledarna i Mamas Retro i Göteborg och Vägen ut! koopera
tiven säger i intervjuer att de tror att det dubbla verksamhetsledarskapet 
är en framgångsfaktor. Många sociala företag har också dubbla ledare – 
det kan vara en verksamhetsledare som har stort stöd i sin ordförande, 
det kan vara två handledare vid ett mindre socialt arbetskooperativ, det 
kan vara verksamhetschef och vice verksamhetschef. Det som jag tror är 
viktigt är att ha någon att bolla med som har jämförbar position. Själv
klart talar det inte mot att man behöver andra stödresurser och att det 
finns organisationer som har en mängd olika ledarformer och även 
nivåer. De flesta arbetsintegrerande sociala företag är platta organisatio
ner, men det finns några stora idéburna organisationer som har en mer 
hierarkisk uppbyggnad.

Det finns inte något rätt eller fel, utan varje verksamhet bygger upp 
sin organisation utifrån en mängd faktorer som lokala förutsättningar, 
målgrupp, organisationsform, initiativtagare, eldsjälar … men behovet 
av ett balanserat ledarskap pekar på åtminstone två delar av ledarskapet 
som behöver finnas. Ledare som kan förvalta och styra verksamheten 
och ledare som kan leda och inspirera medarbetarna.

Besöker man de arbetsintegrerande sociala företagen, kan man finna 
att de för det mesta har organiserat ledarskapet så att det finns dessa två 
roller i olika skeden och situationer, men det kan i vissa fall vara så att 
en person får axla bägge. Det är krävande och bränner ut en del eldsjälar 
som biter sig fast i att sköta allt.

Något som också måste föras upp på dagordningen är ledarförmågan 
att skapa ett gott klimat och bemötande. Här tror jag att de sociala före
tagen har en stor fördel gentemot ”vanliga” företag, men det är inte 
givet. En väl organiserad produktion och administration är viktiga  
förutsättningar för delaktighet och att medarbetarna får möjlighet till 
”empowerment” och utveckling. Människor kommer till det sociala 
företaget för att hitta sin arbetsglädje och sin arbetskapacitet. Varje 
ledare måste försöka se människan som kämpar utifrån sina förutsätt
ningar, men det handlar också om att vara tydlig i syftet och målet med 
det sociala företagandet. Beatrice Alger på Mamas Retro förtydligar:
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Vi har ju ett arbetsträningsuppdrag … Många har haft en identitet som 
sjuk i många år och har en önskan att komma till ett socialt företag 
som enbart är rehabiliterande där fokus ligger på samtal … det är inte 
vi! Då får man gå någon annanstans där det behovet tillgodoses. 
Största fokus ligger på att arbetsträna: tider, arbetsuppgifter, sedan 
finns ju det andra med också naturligtvis: inte minst den sociala 
gemenskapen är otrolig. Det har ju skapats vänskapsband och man  
lyfter varandra. Vi var ju med i början … men här har de själva fått 
uppgiften att stötta varandra och de är riktigt fantastiska … Man  
speglar sig i varandra och förmerar det positiva.

Ledarskapet är viktigt, men också förmågan att se medarbetarnas egna 
resurser att utveckla företaget. Att inse när gruppen är mogen. Att ha 
inriktningen mot det delegerande ledarskapet där medarbetarna får 
största möjliga tillfälle till ”empowerment ”. 

I dag har de arbetsintegrerande sociala företagen blivit så många att 
olika former av samverkan har prövats och utvecklats, och gemen
samma utbildningar skapar personliga nätverk över landet. Man har 
kolleger att lära sig av och att reflektera tillsammans med. Intresseorga
nisationen SKOOPI har över 100 medlemskooperativ och dess betydelse 
har varit stor när det gäller att skapa arenor för ömsesidigt lärande och 
utbyte av idéer. 

Ledarskapsfrågan i arbetsintegrerande sociala företag kommer inte att 
lösas en gång för alla. Den är i ständig utveckling och det handlar om att 
hantera det unika sociala företagandet. När det fungerar bra pekar de 
sociala företagen mot en framtid där de har befäst sin roll som varken 
offentlig eller privat sektor, en verksamhetsform i en sektor som visser
ligen har inslag från de två andra sektorerna, men som följer sin egen 
logik.
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