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Inom Kooptjänst utvecklar man verksamhet inom en rad olika affärsområden.
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Hållbara affärsval inom  
socialt företagande

Vid allt företagande kommer valet av affärsinriktning att ha stor 
betydel se för hur verksamheten kommer att utvecklas. Ett mindre 
lyckat val kan få mycket negativa effekter för företaget och i värsta  
fall leda till att verksamheten måste avvecklas. 

Inom arbetsintegrerande socialt företagande utgår man från ett behov  
av att starta ett företag för att ge sysselsättning åt ett antal personer som 
befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Normalt finns då 
ingen på förhand bestämd affärsinriktning. Valet av inriktning kommer 
i stället att styras av behovet av att hitta lämpliga arbetsuppgifter åt de 
personer som man vill erbjuda arbete inom företaget. Detta är en 
väsentlig skillnad mot vad som gäller för det traditionella företagandet.

Som följd av denna skillnad mellan traditionellt företagande och soci
alt företagande startar ofta de sociala företagen i ett underläge när det 
gäller branschkunskap. Detta är en nackdel i konkurrensen om kun
derna inom de verksamheter som de sociala företagen kan utföra.

Men vad leder då de arbetsintegrerande sociala företagens särskilda 
förutsättningar till för affärsval? Vad kan de göra för att minska risken 
för bakslag? Vad är de stora riskerna?

Affärskompetens inom sociala företag
Inom ett arbetsintegrerande socialt företag behövs kompetens och enga
gemang både inom personrelaterat utvecklingsarbete och inom företa
gande. Utan det förstnämnda lär väl knappast ett socialt företag startas. 
Därför finns det ofta en god kunskap om sådana frågor. Däremot är 
affärskompetensen inom de arbetsintegrerande sociala företagen mycket 
varierande. Det finns företag som på olika sätt knutit till sig personer 
som har kunskap och tidigare erfarenhet från företagande inom de 
områden som kan vara aktuella. Detta är dock snarare undantag än 
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regel. Många av dem som tar initiativ till att starta ett socialt företag har 
begränsad erfarenhet av företagande.

Trots detta förhållande växer antalet sociala företag snabbt. I nuläget 
finns cirka 300 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, vilket är en 
ökning med nästan 100 företag under de senaste två åren. Det är värt att 
notera att antalet nystartade företag i verkligheten varit ännu högre då 
det samtidigt lagts ned många sociala företag.

I stor utsträckning är det ekonomiska problem som leder till att 
många sociala företag blir tvungna att avveckla sin verksamhet eller inte 
kan skapa så många arbetstillfällen som är önskvärt. En vanlig orsak är 
att företagen inte snabbt nog hinner få tillräckligt med uppdrag så att 
verksamheten kan överleva i ett lite längre perspektiv. Under den första 
tiden finns ofta projektpengar och olika former av bidrag som gör att 
kraven på intäkter från försäljning av produkter och tjänster är lägre. 
När dessa stöd upphör gäller det att hunnit bygga upp en hållbar affärs
verksamhet med en volym som ger tillräckliga försäljningsintäkter.

Sociala företags val av branschinriktning
När det gäller de sociala företagens val av branschinriktning kan man 
säga att det finns två huvudlinjer. Den linje som är vanligast betonar att 
det utifrån den valda målgruppen är viktigt eller nödvändigt att valet av 
affärsidé ska styras av de aktuella personernas intresseområden och för
utsättningar. Valet av inriktning är då en del av startfasen. Delaktigheten 
ses som en viktig komponent för att deltagarna ska bli motiverade och 
klara övergången från ett utanförskap till en anställning inom ett företag.

Den andra huvudlinjen innebär att branschinriktningen är bestämd 
när verksamheten startar. Sammanvägningen mellan lämplighet för 
tänkta deltagare och möjligheten till att kunna sälja producerade tjäns
ter görs därmed innan verksamheten påbörjas. Vid rekryteringen finns 
då arbetsuppgifterna definierade och en bedömning får göras av lämp
ligheten på individuell nivå med eller utan särskild anpassning.

Det går inte att säga att den ena modellen är bättre än den andra. För
utsättningarna skiljer mycket mellan de olika målgrupper för rekryte
ring som arbetsintegrerande sociala företag kan ha. Väljer man det för
sta alternativet är det viktigt att det i processen för val av verksamhet 
finns en styrning mot sådana verksamheter som har förutsättningar att 
ge ett rimligt ekonomiskt utbyte och därmed en hållbar verksamhet.
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Tillväxtverket har gjort en sammanställning över samtliga arbetsinte
grerande sociala företag, Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. I 
den finns för respektive företag beskrivet vilken branschinriktning som 
man valt. Redovisningen görs med hjälp av några samlingsbegrepp och 
summeras enligt följande tabell. 

Topp 10, de vanligaste branscherna

Bransch Antal företag

Butik, försäljning 102

Hotell, restaurang, konferens med mera 80

Hushållsnära tjänster, social verksamhet 71

Bygg, fastighetsskötsel 61

Odling, trädgårdsarbete 56

Hantverk, konst 53

Återvinning 46

Övrig service 46

Utbildning 45

Information, kommunikation 32

Under rubriken ”butik, försäljning” återfinns många second handbuti
ker. Den näst största gruppens benämning, hotell, restaurang, konferens 
med mera, får nog sägas vara lite vilseledande då den bara innehåller ett 
litet antal hotellrörelser men desto fler kaféverksamheter. Produktion av 
varor i egen regi eller som legouppdrag finns på några ställen, men anta
let är så litet att verksamheten inte fått en egen rubrik.

Så gott som alla sociala företag har verksamhet inom flera bransch
områden. Ofta är det bara några få personer som arbetar inom vart och 
ett av de branschområden som företaget valt. Genom att välja flera olika 
branschområden ökar möjligheten att kunna erbjuda arbetsuppgifter 
som är anpassade efter de enskilda personernas intressen och förutsätt
ningar vilket ju är det arbetsintegrerande sociala företagets huvudupp
gift. Samtidigt medför denna splittring och småskalighet att det blir  
svårare att nå tillräcklig kompetens för ett professionellt agerande i kon
kurrensen med andra aktörer på den valda marknaden. Med endast ett 
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par personer sysselsatta inom varje affärsområde kan företaget bara 
utföra små kunduppdrag och dessutom blir verksamheten sårbar vid 
sjukfrånvaro.

Målkonflikten mellan att kunna ha ett brett utbud av arbetsuppgifter 
och att få tillräcklig storlek på varje affärsverksamhet leder till en 
balansgång som det arbetsintegrerande sociala företaget måste leva med. 
Den hårda verkligheten är att med för lite branschkompetens är det stor 
risk att kunderna inte blir nöjda och att affärsvolymen som följd av detta 
blir alltför liten. I ett sådant läge hotas företagets fortsatta verksamhet.

Oavsett hur valet av branschinriktning har genomförts kan man kon
statera att det finns en kraftig dominans av ett begränsat antal områden. 
Kännetecknande är att de är arbetsintensiva, har relativt låga krav på 
investeringar och att kravet på branschspecifik utbildning är förhållan
devis lågt. Samtidigt gäller för flertalet av de vanligaste inriktningarna 
att det kan vara en konkurrensfördel att vara ett socialt företag. Kun
derna ser ofta ett mervärde i att utföraren av denna typ av tjänster är en 
lokal aktör med sociala mål. I bästa fall kan detta innebära att kunden 
kan acceptera vissa tillfälliga avvikelser från den förväntade nivån på 
tjänsten till exempel vid personalbrist orsakad av sjukfrånvaro. Ett gott 
råd är dock att i största möjliga utsträckning se till att inte hamna i 
denna situation. När kundens smärttröskel är nådd tappar man kunden, 
och med stor sannolikhet leder den missnöjde kunden till ett dåligt 
rykte som försvårar att få nya kunder.

För många sociala företag är försäljning av praktikplatser för arbets
träning och rehabilitering en viktig del av verksamheten. Det är inte 
ovanligt att denna och liknande verksamheter svarar för mer än hälften 
av försäljningsintäkterna. Detta område kräver också kompetens och ett 
framgångsrikt agerande för att uppdragsgivaren ska bli nöjd och fort
sätta att köpa tjänster. En väsentlig komponent för framgång är att 
kunna erbjuda lämpliga arbetsuppgifter. Även för denna verksamhets
gren är därför ett framgångsrikt branschval av stor betydelse. Med för 
liten försäljningsvolym i tjänste eller varuproduktionen kommer det 
inte att finnas arbetsuppgifter till de personer som är aktuella för arbets
praktik.

Varför lyckas vissa sociala företag bättre med sin affärsverksamhet 
och andra sämre? Då valet av branschinriktning skiljer relativt lite mel
lan framgångsrika och mindre framgångsrika företag kan det knappast 
vara så att det enkelt går att skilja ut bättre eller sämre inriktningar.  
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I stället är det kunskapen om lokala marknadsförutsättningar, förmågan 
att sälja sina tjänster och kvaliteten i utförandet som avgör om verksam
heten blir långsiktigt hållbar. Utan tillräcklig affärskompetens är det stor 
risk för att företaget kommer att få en negativ utveckling.

Vägar till bättre affärskunnande inom sociala företag
Vad finns det då för vägar att gå för de sociala företag som känner att de 
behöver stärka sin kompetens kring affärsval och affärsutveckling?

Utbildning är ett svar som rätt naturligt dyker upp som ett sätt att öka 
sin kompetens. I takt med att antalet sociala företag blivit fler har också 
underlaget för att ordna utbildningar förbättrats. Det finns numera ett 
ganska stort utbildningsutbud att botanisera i för den intresserade. 
Många utbildningar har en relativt bred inriktning kring socialt före
tagande medan utbudet av utbildningar som är specialiserade mot 
affärsval och affärsutveckling verkar vara mer begränsat.

Tyvärr finns det dock inga snabbkurser som på ett par dagar eller ens 
flera veckor gör att man får god kompetens inom val av affärsinriktning 
och god kunskap kring hur man får nöjda kunder till sin verksamhet. 
Normalt krävs en kombination av teoretiska kunskaper och praktik för 
att bli framgångsrik. Det tar därför tid att på detta sätt bygga upp kom
petens. 

Ett alternativt och snabbare sätt att höja kompetensen inom affärsval 
och affärsutveckling är att på något sätt knyta personer med sådan kun
skap till sin verksamhet. För ett litet socialt företag finns normalt inte 
ekonomiska förutsättningar för att anställa personer med den önskade 
kompetensen och inte heller att anlita konsulter. Däremot finns det ett 
antal framgångsrika exempel där personer med rätt kompetens kunnat 
knytas till sociala företag som styrelseledamöter eller som rådgivare till 
styrelsen. I stor utsträckning, men inte alltid, har det varit äldre perso
ner som trappat ned på sin tidigare verksamhet.

Erfarenheten visar att det går att hitta personer som tycker att sociala 
företags verksamhet är så intressanta och angelägna att de är beredda att 
se sin arbetsinsats som ideellt arbete med lågt eller inget krav på ekono
misk ersättning. Om fler utnyttjade denna möjlighet till kompetensför
stärkning skulle de sociala företagens affärsverksamhet sammantaget 
kunna bli betydligt starkare.
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Ett annat sätt att relativt snabbt kunna tillföra kompetens är att sam
verka med andra sociala företag. Om ett företag planerar att börja med 
en ny verksamhet finns mycket att lära genom att ta kontakt och få del 
av erfarenheterna från ett företag som är väletablerat inom bransch
området.

Under senare år har det på flera ställen i landet utvecklats olika  
former av samarbeten mellan sociala företag. Ofta är det den regionala 
enheten inom Coompanion som är initiativtagare eller samordnare. 
(För information om Coompanion se www.coompanion.se.) Utform
ningen av samarbetet varierar. Det verkar vanligare att tyngdpunkten 
ligger på att samarbeta kring administrativa funktioner än på att stärka 
affärskompetensen. Två bra hemsidor som beskriver samarbeten är 
www.gladahudikmodellen.se och www.gfsak.se.

Ambitionsnivån för initiativ kring samverkan varierar mellan de olika 
Coompanionenheterna. För att få reda på vad som gäller för en viss del 
av landet får därför information hämtas från den aktuella regionala 
Coompanionenheten.

Det finns även andra organisationer som tagit initiativ till samarbeten 
mellan sociala företag. Ett exempel är PUST, Partnerskapet för utveck
ling av sociala företag, som verkar för att bygga branschspecifika nätverk 
i några fall med gemensam produktionshandbok inom områden som är 
vanliga bland sociala företag såsom städservice, second handbutiker, 
kontor/administration, bilvård med mera. Andra exempel är idéburna 
organisationer som IOGTNTO, Blå Vägen, Vägen ut! och Hela Männis
kan, som enligt lite olika modeller samordnar sina enheter inom socialt 
företagande.

Ytterligare ett alternativ om man känner att det inte finns tillräckligt 
med branschkompetens i den egna organisationen är att ansluta sig till 
ett franchisekoncept. Där får man tillgång till en heltäckande handbok 
och även stöd från franchisegivaren som gör att behovet av bransch
kunskaper vid starttillfället inte är så stort.

Social franchising har i Sverige hittills bara resulterat i några få till
lämpningar1. Kanske beror det på att det tar tid att sprida kunskap och 
att få de sociala företagen att se fördelarna med denna arbetsmodell.  
En annan förklaring skulle kunna vara att de affärskoncept som erbju
dits inte svarat mot behoven hos de sociala företagen. Ytterligare en  

1 Läs mer om social franchising i kapitlet om detta.



9

hållbar a affär s val in om so cialt fö r e tagand e

förklaring skulle kunna vara att det finns ett kulturellt motstånd mot 
begreppet franchising. Oavsett vad förklaringen är borde ett väl anpassat 
utbud av social franchisekoncept kunna vara en bra framtida väg för att 
ge sociala företag tillgång till lämpliga verksamheter utan att inlednings
vis behöva ha särskilt stora branschkunskaper.

Åtminstone två nu tillgängliga social franchisekoncept bör ha förut
sättningar att kunna lanseras på många orter runt om i landet. Det ena 
är Le Mat som är ett internationellt koncept inom hotell och B&B sär
skilt framtaget för sociala företag. För mer information se lemat.se. Det 
andra är REKOMMENDERAS RättviseCafé som tagits fram av PUST,  
se rekommenderas.coop.

Behovet av att kunna erbjuda arbetsuppgifter inom flera bransch
områden försvårar uppbyggnaden av branschspecifik kompetens. Ett 
sätt att tackla detta problem är att välja ut ett område som får status av 
basverksamhet. Genom att bygga upp kompetensen inom basverksam
heten kan den klara att ge bra och stabila intäkter. Därmed kan det bli 
möjligt att lägga kraven på intäkter för de övriga verksamheterna på en 
något lägre nivå. Jämfört med att samtidigt försöka att höja kompeten
sen inom samtliga områden är detta ett både snabbare och effektivare 
sätt för arbetet med att säkra sin förmåga att leverera konkurrenskraftiga 
tjänster som når upp till den kvalitetsnivå som kunderna efterfrågar.

Fyra exempel på affärsval inom sociala företag
Som exempel på hur man inom arbetsintegrerande sociala företag kan 
tänka kring affärsval och sammansättningen av arbetsuppgifter redovi
sas här fyra företag. Företagen har sin verksamhet i olika delar av landet 
och är inriktade mot olika målgrupper av deltagare. Tanken är att 
beskrivningen av deras arbetssätt med affärsval ska kunna ge impulser 
och idéer till andra sociala företag.

Då det varit angeläget att fokusera på företagens affärsval har det här 
bara funnits utrymme för en relativt kortfattad beskrivning av företa
gens sociala mål. För den som vill veta mer om de grundläggande målen 
för företagens verksamhet rekommenderas varmt ett besök på respek
tive företags hemsida. 
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Kooperativtjänst K ekonomisk förening (Kooptjänst)

Kooptjänst är ett socialt företag/arbetskooperativ som tillkommit på  
initiativ av flera aktörer inom den sociala ekonomin i Östergötland med 
målsättningen att vara ett stödverktyg vid start och drift av enheter på 
olika orter. En prioriterad uppgift vid bildandet av Kooptjänst var att 
utveckla ett arbetssätt som underlättar övergången från projekt till ett 
socialt företag med förutsättningar för en hållbar verksamhet. 

Centralt i Kooptjänst finns servicetjänster inom ett brett register 
såsom företagsledning, marknadsföring, ekonomi och personaladmi
nistration, kompetensutveckling med mera. De operativa enheterna på 
sina olika orter är egna kostnadsställen inom den gemensamma ekono
miska föreningen Kooptjänst. Samtliga anställda erbjuds att bli medlem
mar i föreningen och blir därmed också kooperatörer i Kooptjänst. Som 
medlemmar i Kooptjänst finns också tio organisationer som har anknyt
ning till den sociala ekonomin.

Kooptjänst stöder de verksamheter som har utvecklats i samverkan 
med ESFprojekten Orangeriet (2008–2011) och Orangeriet 2 (2011–
2014). Dessa projekt ägs av Coompanion Östergötland och genomförs  
i samverkan med sex kommuner, Kinda, Linköping, Norrköping,  
Finspång, Vingåker och Katrineholm samt Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Kooptjänst har nu verksamhet i samtliga dessa sex 
kommuner.

Kooptjänst har som bärande tanke att deltagarna ska vara med och 
välja affärsinriktning på den verksamhet som ska startas. De affärspla
ner som tas fram av deltagarna diskuteras noggrant med avseende på 
affärsmässighet. Utifrån ett lärande perspektiv hanteras balansen mellan 
vad deltagarna är motiverade att jobba med och nödvändig affärsmäs
sighet för att verksamheten ska bli hållbar.

Den valda modellen för affärsval där varje deltagare får vara med och 
påverka har inneburit att varje ort får flera verksamheter, på de flesta 
orter fem eller fler. Inriktningen följer i stort det som gäller generellt för 
sociala företag. Städtjänster och grönyteskötsel finns på samtliga enhe
ter. Andra vanliga tjänster är transport och flytt, second handbutiker 
samt bygg och snickeri. Som exempel på verksamheter där deltagarnas 
bakgrund och intressen resulterat i en inriktning som är mer ovanlig 
bland sociala företag kan nämnas tillverkning och butiksförsäljning av 
chokladpraliner samt datorservice.
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I styrelsen för Kooptjänst ingår personer med kvalificerad erfarenhet 
från såväl företagande som politiskt beslutsfattande. Alla ärenden på 
strategisk nivå ska beslutas i styrelsen efter samråd med berörda lokala 
enheter. Val av branschinriktning ska godkännas av styrelsen. 

Projekt Orangeriet och Kooptjänst har utvecklat ett samarbete angå
ende praktikplatser i Kooptjänst. I projekt Orangeriet kan deltagarna 
förbereda sig för arbete i andra företag och för att arbeta i ett socialt 
företag.

I nuläget betalar de lokala enheterna i Kooptjänst in 5 procent av sina 
försäljningsintäkter till koncerngemensamma kostnader och till en 
gemensam utvecklingsfond. Denna fond kan användas vid investeringar 
efter beslut i styrelsen.

Kooptjänst har börjat med branschvisa träffar för de personer som på 
de olika orterna arbetar med likartade verksamheter. Dessa ger möjlig
het till erfarenhetsutbyte och samverkan vid prissättning, inköp, utbild
ning med mera. Genom denna samverkan kan enheterna hjälpa varan
dra vid personalbrist och samtidigt ökas också möjligheten till att åta sig 
större kunduppdrag. Det finns också en planering för att se över affärs
strukturen per enhet för att säkerställa en acceptabel ekonomi och en 
hållbar verksamhet.

Coompanion Östergötland och Kooptjänst för nu diskussioner med 
ytterligare fyra kommuner kring att etablera nya sociala företag/arbets
kooperativ inom ramen för Kooptjänst. Denna utökning kommer i så 
fall att få betala sin andel av de gemensamma resurserna. 

Kooptjänst har nu cirka 40 anställda och cirka 60 deltagare inskrivna 
i samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen och kommunerna. Projekt 
Orangeriet har cirka 110 deltagare som är i förberedelser för sina prak
tikplatser i Kooptjänst och andra företag. Cirka häften av Kooptjänsts 
intäkter kommer från försäljning av praktikplatser och liknande verk
samhet.

För mer information se www.kooptjanst.se och www.orangeriet.org.
Kommentar: Verksamheten inom Kooptjänst har på de enskilda 

orterna en småskalig och relativt uppsplittrad affärsstruktur som över
ensstämmer med vad som är vanligt hos många små arbetsintegrerande 
sociala företag. Genom att stödja den lokala verksamheten med centrala 
resurser och genom att de lokala enheterna har erfarenhetsutbyte och 
samverkan som följer branschinriktningen förbättras möjligheterna till 
att få en verksamhet som är långsiktigt hållbar.
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Jobbcentralen

Jobbcentralen i Älvsbyn bildades 2009. Initiativet kom från kommunen 
med kommunalrådet som drivande kraft. Målsättningen var att med 
hjälp av ett socialt företag kunna erbjuda sysselsättning för personer ur 
en målgrupp bestående av funktionshindrade, långtidsarbetslösa och 
utrikes födda.

En grupp bestående av fyra personer med bakgrund som företagare 
fick ansvaret för genomförandet. Inom ramen för ett ESFprojekt (del
projekt Älvsbyn inom projekt INTRO, 2009–2010) formades grunden 
till Jobbcentralen. Affärsverksamheten påbörjades under projekttiden 
och övergången från projekt till socialt företag kom att fungera bra. De 
fyra företagarna blev medlemmar i styrelsen för den ekonomiska fören
ing som bildades.

Många sociala företag på mindre orter har kommunen som en stor 
kund. Så är inte fallet i Älvsbyn. Styrelsen har därför skapat verksam
heter som utgår från de förutsättningar som gäller för det lokala 
näringslivet och de behov som finns hos privatpersoner boende i  
Älvsbyn. Kommunen är en relativt liten kund.

Jobbcentralen arbetar nu inom tre verksamhetsområden:
•	 Jobbcentralen
•	 Energicentralen
•	 Idébutiken

Inom verksamhetsområde Jobbcentralen ligger ansvaret för praktikplat
ser och arbetsträning. Här ingår också de projekt som företaget deltar i. 
Företaget har en uttalad målsättning att vara aktiv inom olika utveck
lingsprojekt. Inom ramen för ett ESFprojekt arbetar man nu med att 
genom utbildning integrera utrikes födda till arbete inom skogsbran
schen. En annan del av detta projekt arbetar med att identifiera privat
hus med natursköna lägen för uthyrning till turister och besökare.

Verksamhetsområde Energicentralen innehåller tillverkning av PVC
fönster anpassade till klimatet i norra Norrland. Produkten bygger på 
tysk teknologi och de profiler som används importeras från Tyskland. 
Förutom annonsering marknadsförs produkten genom medverkan på 
mässor. Inom verksamhetsområde Energicentralen utförs också en del 
bygg och monteringsarbeten åt kunder som vill ha hjälp med inmonte
ring av fönster.
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Inom verksamhetsområde Idébutiken dominerar sådana hushållsnära 
tjänster som inryms under reglerna för RUTavdrag. Här återfinns också 
hantverksmässig produktion av ljus, tvål med mera. Vidare ingår några 
mindre verksamheter såsom tvätteri, bageri, sommarkafé, försäljning av 
rättvisemärkta produkter, administrativa tjänster med mera. Dessa verk
samheter har startats upp för att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt 
utbud av praktikplatser.

Försäljningen av praktikplatser är ett prioriterat område för Jobbcen
tralen och de medverkar i RESAprojektet med försäljning av platser till 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ungefär 30 procent av före
tagets försäljningsintäkter kommer från denna verksamhet.

Jobbcentralen drivs som en ekonomisk förening. Till föreningen är 
kopplat de två helägda bolagen Energicentralen AB och Idébutiken AB. 
För båda dessa bolag gäller att det i bolagsordningen är inskrivet att 
verksamheten ska bedrivas som ett arbetsintegrerande socialt företag 
och att överskott i verksamheten inte ska betalas ut som aktieutdelning. 
Ett motiv för att välja denna för sociala företag mindre vanliga organisa
toriska modell har varit att den underlättat att få banklån. På sikt plane
ras för att ägandet ska överföras till de anställda i respektive bolag.

Jobbcentralen lägger stor vikt vid att styrelsen ska ha bred kompetens 
inom de områden som är viktiga för ett framgångsrikt socialt företa
gande. Förutom den kompetens inom företagande som de fyra personer 
som varit med från början representerar har styrelsen breddats med 
några personer, bland annat en före detta socialchef och en före detta 
näringslivschef.

Jobbcentralen med dotterbolag har 14 anställda. För mer information 
se jobbcentralen.org

Kommentar: Jobbcentralen är ett exempel på ett arbetsintegrerande 
socialt företag som redan från början haft stöd av personer med god 
erfarenhet av det lokala näringslivet. Detta har möjliggjort branschval 
och en organisatorisk uppbyggnad som inte varit möjlig utan denna 
tidigare företagserfarenhet. Som bas i verksamheten finns ett par områ
den som förväntas ge hyggligt stabila intäkter. Dessa kompletteras med 
ett antal mindre verksamheter främst tillkomna för att kunna erbjuda en 
konkurrenskraftig sammansättning av praktikplatser.
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MKEF

MKEF står för Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening. Företaget 
har sin huvudsakliga verksamhet i Växjö men har sedan ett par år även 
viss verksamhet på ytterligare några orter inom Kronobergs län. Före
taget bildades 2007 och leds sedan starten av tre personer med den 
gemensamma bakgrunden att de flyttat till Sverige i vuxen ålder och att 
de tidigare har haft anställningar inom folkrörelseorganisationer.

MKEF bildades som följd av dessa tre personers gemensamma 
intresse för att skapa arbete åt långtidsarbetslösa med invandrarbak
grund eller som de också uttrycker det inom MKEF, långtidsarbetslösa 
med svenska som andraspråk som har eller inte har funktionshinder.

Företaget har fyra verksamhetsområden:
•	 Husarbete
•	 Hemtjänst
•	 Företagstjänster
•	 Assistans

Inom Husarbete ryms en rad tjänster som vänder sig till privata hushåll 
såsom olika former av städning och trädgårdsskötsel samt tjänster utfor
made efter individuella behov, exempelvis olika former av barntillsyn. 

Hemtjänst avser olika tjänster till personer med kommunalt bistånds
beslut. MKEF är godkänd som privat utförare av service inom hemtjänst 
som inte är av medicinsk karaktär inom Växjö och Älmhults kommuner.

Företagstjänster innehåller olika tjänster till företag, föreningar och 
olika organisationer som exempelvis städning och grönyteskötsel men 
även olika former av redovisningstjänster.

Verksamhetsområdet Assistans innehåller olika tjänster inom person
lig assistans.

Verksamheten byggdes först upp kring de tjänster som ryms inom det 
som nu kallas Husarbete och Företagstjänster. Företagets ledning gjorde 
bedömningen att denna typ av tjänster skulle vara lämpliga utgående 
från både kulturell bakgrund och den ofta låga utbildningsnivå som  
gäller för personerna i den målgrupp som företaget vill sysselsätta. Sam
tidigt bedömdes det som troligt att denna verksamhetsinriktning skulle 
kunna ge kunduppdrag i den omfattning som skulle behövas för att 
säkra att verksamheten blir långsiktigt hållbar.
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MKEF har utvecklat ett kontaktnät med olika instanser inom Växjö 
kommun. Exempelvis är de två kommunala bostadsbolagen stora kun
der med uppdrag inom grönyteskötsel, städning av allmänna utrymmen 
och städning efter hyresgäster som lämnat lägenheter ostädade.

Redan från början har MKEF haft målsättningen att föreningens  
styrelse ska ha så stor bredd som möjligt. Detta gäller såväl kulturella 
erfarenheter som kunskap och erfarenheter från olika funktionshinder.

I rekryteringsarbetet är anställbarheten primär. De arbetsuppgifter 
som finns ska stämma mot individens förutsättningar och de som 
anställs ska känna att de utför riktiga arbetsuppgifter. MKEF prioriterar 
arbetet med att hitta lösningar som gör att även personer med svårare 
funktionshinder kan få en anställning med lämpliga arbetsuppgifter. 

MKEF genomförde under 2009–2011 ett ESFprojekt, Hemtjänst på 
hemspråk, tillsammans med Växjö, Alvesta och Älmhults kommuner. 
Projektet bidrog till att verksamheten breddades med de två verksam
hetområdena Hemtjänst och Assistans.

Företagets ledning har ansvaret för det övergripande affärsvalet. De 
anser att en viktig komponent i detta arbete är att fortlöpande göra 
trendavkänningar för att på så sätt få information om faktorer som kan 
påverka företagets marknad.

Försäljning av praktikplatser är inte prioriterat inom MKEF men kan 
förekomma vid enstaka tillfällen.

MKEF har under de senaste åren haft en stark tillväxt och har nu 55 
anställda. Området Assistans har haft snabbast ökning och svarar för 
nästan 40 procent av antalet arbetstillfällen. Husarbete och Hemtjänst 
svarar vardera för knappt 30 procent. 

För mer information se www.mkef.se.
Kommentar: MKEF är exempel på ett arbetsintegrerande socialt före

tag som valt den mindre vanliga modellen att redan innan företaget 
startas välja en avgränsad branschinriktning. Den bedömning som då 
gjordes om lämplighet utifrån den målgrupp som företaget vänder sig 
till och om möjligheten att få kunduppdrag i tillräcklig omfattning ver
kar ha varit riktig och resulterat i en växande verksamhet. MKEF har 
framgångsrikt tagit hjälp av ett ESFprojekt för att bredda sin verksam
het inom ett otraditionellt område.
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Basta Väst

År 2000 tog tre personer i Göteborg med bakgrund i drogmissbruk ini
tiativet till att bilda en ideell förening med avsikten att gemensamt starta 
ett socialt företag. Efter kontakter med Basta i Nykvarn inriktades pla
neringen mot att företaget skulle arbeta efter Bastas modell där grunden 
är en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering som inkluderar ett 
gemensamt boende. Efter det första året erbjuds de som så vill att med 
en anställning fortsätta inom företaget.

En central del i etableringen var att få Göteborgs stad att bli intresse
rade av att köpa rehabiliteringstjänster. Ett ESFprojekt, Egenmakt för 
framtiden 2002–2005, blev en god hjälp i detta arbete. Under 2005 bil
dades Basta Väst AB som är ett helägt dotterbolag till den ideella fören
ingen Basta. Vd är en person ur den ursprungliga gruppen på tre  
personer. Han har tidigare varit egen företagare under många år. 

Som policy gäller att ansvarsposterna inom Basta Väst ska innehas  
av personer som har erfarenhet av eget missbruk och som genomgått 
rehabilitering inom företaget. Det är vidare en uttalad målsättning att 
styrelsen ska bestå av personer med kvalificerad bakgrund inom olika 
kompletterande kompetensområden som är av värde för företagets  
verksamhet.

Målgruppen för Basta Västs verksamhet är drogmissbrukare och  
kriminella utan svåra psykiska problem. Deltagarna ska klara att arbeta  
och vilja utvecklas genom arbete. Företaget anser att ett rehabiliterande  
personligt kvalitetstänkande är viktigt för den personliga utvecklingen.  
Det är samtidigt en bra grund för att kunna nå den företagekonomiska 
lönsamhet som krävs för företagets överlevnad. 

De två fastigheter som används för boende ägs av Basta Väst. Den ena 
ligger utanför Borås och den andra nära Alingsås.

Genom personliga kontakter kombinerat med deltagarnas önskemål 
kom arbetsuppgifterna inledningsvis att ligga inom byggområdet. Reno
vering av tegelfasader genom fogfräsning var då en vanlig arbetsuppgift. 
Successivt kom verksamheten att få en stor andel av bemanningsupp
drag. Dessa bidrog till att ge större bredd på arbetsuppgifterna.

Under 2005 fick Basta Väst bemanningsuppdraget att städa lok som 
senare utökades med klottersanering av tåg. Kontakterna med upp
dragsgivaren utvecklades mycket positivt och ledde fram till att ägaren 
vid sin pensionering sålde företaget till Basta Väst. Verksamheten har 
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drivits vidare med oförändrat namn (Icko Clean AB) och sysselsätter sex 
sju personer.

Erfarenheterna från detta företagsförvärv var så positiva att företaget 
bestämde sig för att aktivt söka efter fler lämpliga köpobjekt och då 
gärna sådana som är till salu som följd av ägarens pensionering. Detta 
resulterade 2010 i köp av ett företag som handlar med lastpallar och 
andra begagnade träemballage. Även detta företag drivs med bibehållet 
namn, MG Pall AB, och sysselsätter fyra fem personer.

Inom Basta Väst upplever man att det finns fördelar med att genom 
förvärv av företag skapa fler arbetstillfällen jämfört med att själv starta 
en ny verksamhet. Osäkerheten kring volymutveckling och tillgång på 
arbetsuppgifter blir betydligt större om verksamheten ska byggas upp 
från grunden.

Under senare år har verksamheten inom bemanningsuppdrag mins
kat då det visat sig att den miljö som möter personerna från Basta Väst 
skiftar från företag till företag. Detta har varit en nackdel särskilt under 
första årets rehabiliteringsfas då risken för återfall i tidigare beteenden 
såsom kriminalitet eller drogmissbruk är särskilt stor. Verksamheten 
inom byggområdet har minskat då det även där varit svårt att nå en 
optimal miljö utifrån rehabiliteringssynpunkt.

Förutom verksamheten inom de två bolagen erbjuder Basta Väst 
arbetsuppgifter inom storkök, städning, inre och yttre fastighetsservice 
och administrativa tjänster. Företaget har tio anställda och det finns 
cirka 20 platser inom det årslånga rehabiliteringsprogrammet. Av de 
totala försäljningsintäkterna kommer knappt 40 procent från försälj
ningen av rehabiliteringstjänster.

För mer information se basta.se.
Kommentar: Basta har under de sju år verksamheten funnits till gjort 

flera justeringar när det gäller sin branschinriktning. Det är något som 
knappast varit möjligt utan tillgång till den kvalificerade kompetens som 
samlats i företagets styrelse. Modellen att expandera i volym genom att 
köpa företag borde kunna tillämpas av fler arbetsintegrerande sociala 
företag. En förutsättning är dock att det finns både kompetens och ett 
visst kapital inom företaget. 
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Några avslutande ord
Med tillgång till mer erfarenhet av företagande och lite mer kompetens 
inom marknadsföring och försäljning skulle färre sociala företag behöva 
avveckla sin verksamhet och fler företag skulle kunna öka antalet 
anställda. En utveckling i denna riktning skulle dessutom vara ett stöd 
för att kunna uppfylla företagens sociala mål. Tillgången till menings
fulla och utvecklande arbetsuppgifter är ju en grundläggande förutsätt
ning för socialt företagande. Det är inte lätt att genomföra ett bra 
utvecklingsarbete på individnivå om det upplevs som osäkert om  
före taget kommer att överleva.

Avsikten har varit att här ge exempel på några vägar som är möjliga 
att välja för de arbetsintegrerande sociala företag som känner att de inte 
har tillräcklig kompetens för att göra bra affärsval och upplever svårig
heter i arbetet med att utveckla sin affärsverksamhet. Min målsättning 
har varit att visa på modeller som kan vara tillämpbara även för de före
tag som har begränsade resurser från både personell och ekonomisk 
synpunkt. Att utnyttja möjligheten till att samverka och lära av andra  
är en metod för kompetenshöjning som är tillämpbar för de flesta.

Min erfarenhet är att förutsättningarna både vad gäller sociala mål 
och den lokala marknadens utseende kan skilja mycket mellan olika 
arbetsintegrerande sociala företag. Det finns därför knappast någon 
standardlösning för affärsval som är generellt tillämpbar. Förhoppnings
vis kan ändå de redovisade beskrivningarna från de fyra valda företagen 
ge idéer och impulser som kan omsättas inom andra arbetsintegrerande 
sociala företag.

Urban Neumüller
Urban Neumüller är ekonom och har arbetat med ekonomistyrning inom 
ett större verkstadsföretag. Därefter följde en period på 20 år inom Samhall, 
först som regional ekonomi- och personalchef och sedan affärsområdes-
chef inom Samhalls tjänsteverksamhet. Urban är nu en av medlemmarna  
i PUST, Partnerskapet för utveckling av sociala företag, och delar sin tid 
mellan uppdrag med anknytning till PUST och att vara egen företagare/
del ägare inom områdena jord-/skogsbruk och maskinentreprenad.


