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Om inkubatorer och  
andra stödstrukturer

Allt fler ESF-projekt har målsättningen att starta arbetsintegrerande 
sociala företag. Men att lämna ett projekt med mycket resurser för att 
driva ett företag med knappa resurser är en stor utmaning. Därför 
behövs ett stöttande nätverk kring företagen även efter att projekt-
finansieringen upphört. Olika typer av sådana stöttande nätverk eller 
stödstrukturer finns nu på allt fler håll i Sverige.

En stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag är ett nätverk  
av organisationer, myndigheter och personer som alla bidrar till och 
underlättar för fler företag att starta och överleva. En väl fungerande 
stödstruktur består både av ett internt nätverk av företag samt ett externt 
nätverk av myndigheter och organisationer. 

Det interna nätverket/samarbetet företag emellan är en betydande del 
i stödstrukturerna. Ofta sker detta samarbete i form av sammanslut-
ningar av juridiska och/eller fysiska personer för att göra gemensamma 
affärer och stötta deltagare och personal. För sociala företag kan det 
betyda att flera kooperativ går samman i en paraplyorganisation/koope-
rativ som sköter/administrerar gemensamma tjänster. Det kan till exem-
pel vara att de i samverkan sköter upphandlingar och avtal med kunder, 
ekonomi, gemensam administration och personalfrågor eller att de 
fungerar som arbetsgivare. 

Ett externt nätverk innebär ett nära samarbete med de myndigheter 
som deltagarna har kontakt med och får sin ersättning ifrån. Organisa-
tioner inom offentlig sektor utgör också en viktig kund (i flera fall den 
mest betydelsefulla) men beroendet är ömsesidigt. Arbetsintegrerande 
sociala företag tillhandahåller en meningsfull arbetsträning som för flera 
av deltagarna leder vidare till anställning, en karriärmöjlighet.

Nedan följer en presentation av fyra stödstrukturer som alla erbjuder 
samarbete mellan olika arbetsintegrerande sociala företag samt har ett 
stabilt externt nätverk.
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Sfinx inkubator 
Sfinx inkubator startades av Coompanion Göteborgsregion hösten 2011. 
Uppstarten av Sfinx finansieras av ESF-medel, Västra Götalandsregio-
nen och Göteborgs stad som tillsammans med flertalet andra företag 
och organisationer möjliggör stödstrukturens funktion. Sfinx klassas 
som en stödstruktur då inkubatorn utgörs av ett supportsystem anpassat 
för start av sociala företag. 

”Vi har arbetat med att starta sociala företag sedan 1992, Sfinx stöd-
struktur är ett resultat av många års arbete med socialt företagande – 
här har vi tillsammans med våra parter byggt upp en struktur utifrån 
alla fallgropar vi sett under åren”, säger Sven Bartilsson som är koordi-
nator på Coompanion Göteborgsregionen. Sven poäng terar även att 
hållbarhet är ett ledord i arbetet vilket gör att Sfinx stödstruktur är upp-
byggt för att tillgodose individens, gruppens och företagets behov.

Sfinx ger stöd i huvudsak på fyra nivåer. Den första är den praktiska 
nivån som innebär fysiska lokaler, kontor och plats för möten och nät-
verk. Den andra är grupp-/individnivån som innebär stöd till den 
enskilda individen samt grupputveckling. Den tredje är företagsnivån 
som framför allt innebär entreprenörsutbildning och affärsutveckling. 
Den fjärde och sista identifierade nivån är det som kan beskrivas som en 
omvärldsnivå som innefattar information och kompetensutveckling till 
det sociala företagets omvärld, kundbearbetning och styrelsearbete. 

Utan engagemang från det sociala företagets omvärld blir det inget  
socialt företag! Därför blir samarbetet med parter, kunder och  
myndigheter en mycket viktig del i stödstrukturen. 
Pär Olofsson, affärsutvecklare i Sfinx inkubator

Pär är noga med att poängtera att behovet av de olika delarna av  
strukturen varierar beroende på deltagarnas (som ska starta företaget) 
mognad/kompetens, vilket stöd som redan finns runt omkring samt 
affärsidén. Stödet sätts in efter företagens/gruppens behov – vilket är 
stödstrukturens generella arbetssätt.

En växelverkan mellan individstöd, myndighetsarbete och hälsa

En betydande del av stödstrukturen är hälsostödet till den enskilda  
individen. När deltagarna som ska starta ett nytt företag börjar i Sfinx 
inkubator erbjuds de en kartläggning av den självupplevda hälsan, för 
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att individuella hälsoplaner ska kunna göras. Alla deltagare i Sfinx 
erbjuds även hälsoaktiviteter.1 

Karriärstöd är en metod som används i Sfinx2. Maria Folkesson är 
karriärstödjare i Sfinx och arbetar utifrån att motivation är en färskvara 
och har som uppgift att locka fram, fylla på och fånga drivkraften hos 
varje enskild deltagare. Arbetet med Karriärstöd innebär även att ha 
kontakterna, alternativt vara med och stödja, vid kontakterna med  
personernas handläggare på myndigheterna. Arbetet utgår från att alla 
kan arbeta hundra procent av sin egen förmåga.

Målet är ju så klart ett hållbart företag och anställningar, men arbetet 
måste gå hand i hand med individens utveckling. 
Maria Folkesson, karriärstödjare i Sfinx inkubator

Samarbete med myndigheter och företag

Maria Folkesson som är karriärstödjare i Sfinx är utbildad psykolog 
menar att arbetet med Karriärstöd innebär att berätta för myndighe-
terna hur långt företagsutvecklingen kommit samt vart individen är i sin 
egen utveckling. Här handlar det om att skapa ett förtroende parterna 
emellan, menar Maria.

En förutsättning för att strukturen ska fungera (och företag starta)  
är att myndigheterna ger deltagarna tid och rätten att behålla sin för-
sörjning under uppstarten av företaget. Maria Folkesson menar att den 
vanligaste utmaningen är att myndigheterna inte har gemensamt upp-
arbetade former för hur man ska samarbeta med de sociala företagen. 
Detta är även anledningen till att det inom Sfinx inkubator finns ett 
utbildningsspår mot omvärlden (företag inom näringsliv och social eko-
nomi samt myndigheter). Detta spår i stödstrukturen är ESF-finansierat.

Gemenskapsföretag används som företagsmodell – utbildningen  
och mentorskap ett led på vägen för att ta över företaget

För att skapa en mjukstart för de sociala företagen används gemenskaps-
företag som företagsmodell. I just det här fallet innebär det att stöd-
strukturen utser och tillsätter tre ägare inför starten av företaget som 
initialt startar upp företaget och står för ägandet till den dag personerna 
i företaget (som ofta kommer ifrån Arbetsförmedlingen, socialtjänsten 

1 Hälsoaktiviteterna utgörs av promenader, stavgång, avslappning, yoga men även föreläsningar om kost, 
motion, alkohol/tobak, stress etcetera.

2 För en närmare beskrivning av metoden Karriärstöd, se kapitel om rekrytering.
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eller Försäkringskassan) tar över. Detta gör att individerna sakta men 
säkert får tid att växa in i sina roller som företagare. Under denna pro-
cess erbjuder Sfinx inkubator deltagarna en entreprenörsutbildning med 
en kombination av problembaserat lärande och tydliga utbildningsmål. 
Utbildningen har uppsatta kunskapsmål, dock utgår den från deltagar-
nas vardagsproblem/utmaningar. Utbildning och mentorträffar speglar 
varandra i sitt innehåll och fokus. 

I Sfinx inkubator har alla företagsinitiativ en mentor, vilket innebär 
att en affärsutvecklare från Coompanion är stöd i processen att starta 
företaget. Mentorn går att se som den röda tråden i arbetet. Mentorn 
avgör tillsammans med gruppen av blivande kooperatörer vad, när och 
hur mycket stöd som sätts in till den aktuella gruppen. Även pedagogi-
ken/ledningen i mentorskapet anpassas efter gruppens vilket innebär att 
ett mentorskap kan vara allt från praktisk handledning i arbetet till att 
ha en mer rådgivande roll. Mentorn processleder utvecklingen, och en 
av hens viktigaste uppgifter är att leda gruppen mot praktiskt arbete så 
att den så snart som möjligt kan börja arbeta mot kund. I praktiken 
innebär detta stöd möten med gruppen samt ett aktivt arbete med före-
tagets omvärld (som exempelvis kan vara kontakt med myndigheter, 
styrelsearbete, kundkontakt etcetera).

Ett företag i praktiken

”De kooperativa värderingarna och att vara entreprenör med målet att 
hjälpa andra stämde med mina egna värderingar”, säger Berit Nyborg 
som är verksamhetsledare och handledare på det nystartade företaget 
Remade4U, som är det senast startade företaget inom Sfinx. Remade4U 
är ett möbelmåleri/renoveringsföretag som har sitt säte i Mölndal. 

Under en tid utan arbete presenterade Berit sin affärsidé, ett socialt 
företag som renoverar och målar möbler, för inkubatorn. Detta initiativ 
utgör i dag grunden för Remade4U som startade i juni 2012. I början 
analyserades företagsidén utifrån en checklista över nödvändiga förut-
sättningar som måste finnas på plats vid starten för ett socialt företag. 
En av dessa förutsättningar är att det måste finnas en person eller flera 
personer som driver processen – och där fanns Berit, vilket var betydel-
sefullt för ett ja till start. Att Berit tidigare hade drivit både företag och 
arbetat inom branschen var en avgörande faktor. Inom inkubatorn efter-
lyste man deltagare som ville vara med i starten av ett företag för möbel-
renovering och innan sommaren bestod företaget av fyra entusiastiska 
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deltagare med brinnande intresse för möbelrenovering. Entreprenörerna 
började sin utbildning inom socialt företagande samtidigt som ett 
gemenskapsföretag bildades med externa ägare, Coompanion, Kredit-
garantiföreningen i Västra Götaland samt Berit själv. Berit framhåller 
vilket stöd styrelsen är för verksamheten:

Det handlar inte bara om att rapportera hit och dit, jag får ständigt  
frågan ”vad kan vi hjälpa till med nu?” av styrelsen, vilket känns  
väldigt bra. 

Både Berit och Caritha Alsterberg som är en av de första deltagarna i 
verksamheten beskriver att det är en trygghet att ha stödet av Sfinx både 
när det gäller att få svar på frågor, nätverket och känslan av att alltid ha 
någon att vända sig till. Berit säger:

Det här med att starta företag är ju i sig inga problem. Däremot att 
göra det med målet att hjälpa andra, hur man praktiskt arbetar med de 
kooperativa värderingarna, med dessa saker har vi fått mycket stöd av 
Sfinx och Coompanion.

Att arbeta med målet att alla ska vara delaktiga i verksamheten är något 
som även Caritha Alsterberg tycker är bra. 

Här är jag en av alla i alla beslut, det är bra att kunna påverka och 
vara delaktig! Man måste förstå att det inte alltid kan bli som jag vill, 
men i vissa frågor blir det ju så och då måste någon annan vika sig. Det 
har hittills inte blivit några konflikter. 

Just nu är företaget i fasen där det ska bestämma sig för i vilken nisch 
det ska vara. Vi måste lära oss tänka utanför det vanliga, våga vara krea-
tiva i våra renoveringar, säger Caritha och visar livligt med händerna 
hur svårt det är att tänka utanför den i luften ritade boxen!

Vägen ut! kooperativen 
Samarbete för att lösa gemensamma behov

Vägen ut! kooperativen är ett nätverk av många sociala företag som 
insåg nödvändigheten av att samarbeta för att lösa gemensamma behov. 
Företagen såg att de tjänade på att ha gemensamma lösningar för perso-
nal- och arbetsgivarfrågor, försäkringar, löneadministration och styrning. 
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Efter hand har arbetet utvecklats och omfattar i dag även utvecklings-
frågor, gemensam marknadsföring, avtalsfrågor och ömsesidig stöttning 
kring finansiering.

Stabilitet genom korsvist ägande

Vägen ut! kännetecknas av ett korsvist ägande, vilket innebär att koope-
rativen äger varandra korsvis samt av medarbetarna i respektive koope-
rativ. Efter italiensk förebild kallar man detta nätverk av korsvis ägande, 
gemensamma stabsfunktioner och ömsesidig stöttning för ett konsor-
tium. Pernilla Svebo Lindgren, vd för Vägen ut! kooperativen berättar 
att alla anställda kan ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ 
som de arbetar i. För att kunna ansöka om medlemskap ska individen 
ha varit anställd under minst två år. 

Karriärstöd

Att arbeta i nätverk (konsortiemodellen) har flera fördelar, varav en  
är att medarbetare inom de sociala företagen kan gå vidare till andra 
arbetsuppgifter och företag inom konsortiet – och på så sätt skapas nya 
karriärvägar. En vanlig karriärväg är att börja som deltagare på arbets-
träning, för att sedan få en anställning och efter tre år bli medlem och 
därmed delägare. Karriärvägarna är både vertikala och horisontella då 
det både finns möjlighet att byta arbetsuppgift mellan kooperativen och 
att bli verksamhetsledare på den egna arbetsplatsen eller hos ett annat 
företag i Vägen ut!. Dock framhåller Pernilla Svebo Lindgren, vd, att 
karriärstöd även innebär ett samarbete med berörda myndigheter.

Det är ett nära samarbete mellan företaget, deltagaren och deltagarens 
handläggare på den eller de myndigheter som berörs. Regelbundna  
trepartsmöten minskar missförstånd och ökar förtroendet parterna 
emellan.

Bank och borgenär

Mellan företagen finns ett gemensamt ansvarstagande för vars och ens 
ekonomi. Ett framgångsrikt företag med kapital på banken kan låna ut 
medel till ett annat företag i trångmål. Arbetet blir effektivare och min-
dre känsligt för störningar i form av exempelvis likviditetsbrist hos 
något enskilt företag. Företagen inom konsortiet delar därmed på risk-
tagandet och det blir enklare att bygga upp ett gemensamt kapital.
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Utbildning

Pernilla Svebo Lindgren, vd, påpekar att mycket resurser satsats på per-
sonalens vidareutbildning. All personal går en tredagars introduktions-
utbildning där ämnen som kooperation, gemensamma värderingar, 
Vägen ut!:s historia och arbetsmetoder behandlas. Även extern utbild-
ning tillhandahålls. Exempelvis så erbjuds personalen på ”villorna”3 en 
drogterapeutsutbildning på deltid under tre terminer och verksamhets-
ledarna får en kontinuerlig utbildning i situationsanpassat ledarskap. All 
personal som arbetar med deltagare som arbetstränar i någon av Vägen 
ut:s kooperativ får handledning av psykoterapeut. 

Överföring av erfarenhet och kunskap

Vägen ut! har ”kodat” och skrivit ned mycket av det vetande gruppen 
skaffat sig genom åren. Bland annat har detta resulterat i två hand-
böcker, en om hur man driver Bed and Breakfast, B & B, Le Mat, och  
en om hur man driver halvvägshus. Genom avtal får nya företag som 
etablerar sig under varumärket tillgång till dessa handböcker. Detta 
strukturerade och tydliga sätt för kunskapsöverföring kallas social  
franchising vilket innebär att man använder och utvecklar franchising-
metoder för att nå sociala mål. Social franchising bygger också upp en 
gemenskap genom att stimulera kontakter mellan medarbetare i de olika 
företagen och arbetet för gemensamma mål. 

På frågan ”Varför är det att föredra att starta företag inom Vägen ut! 
jämfört med att göra det utan?” svarade Pernilla Svebo Lindgren att 
strukturen är en betydande faktor för trygghet:

Vi har en klar och tydlig struktur för ett nytt företag att falla tillbaka 
på. Vi har våra verksamhetshandböcker/franchisinghandböcker, något 
som skapar trygghet. Vi kan hjälpa till med finansiering, verksamhets-
stöd i form av erfarna verksamhetschefer som går in och stöttar ny 
verksamhetschef. Vi har en central enhet som tar hand om personal- 
och ekonomiadministration, introduktion och utbildning av nya delta-
gare likväl som nya medarbetare, plan för ledarutveckling, gemensam 
marknadsföring, gemensam upphandling. Samtidigt är allt praktiskt 
som tele, server med mera fixat.

3 Villa Vägen ut! är ett boende för män eller kvinnor som kommer från anstalt, behandlingshem eller på 
initiativ från socialtjänsten eller annan social insats. Inom Vägen ut! finns fem villor – Villa Vägen ut Karin, 
Villa Vägen ut Susanne, Villa Vägen ut Solberg, Villa Vägen ut Revanch och Villa Vägen ut Vägskäl.
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Ett företag i praktiken

Det allra viktigaste med Vägen ut! är möjligheten att få komma vidare, 
säger Pia Karlsson som är anställd handledare och trädgårdsmästare på 
Vägen ut Ängås.

Ängås är ett Vägen ut!-företag som driver en trädgårdsanläggning i 
Västra Göteborg. Pia Karlsson som är anställd handledare på företaget 
berättar att hon började arbetsträna inom Vägen ut! för några år sedan 
men nu är anställd som handledare och trädgårdsskötare. Att kunna 
utvecklas inom företaget är en stor fördel, menar Pia.

Du kan börja arbetsträna men behöver inte lämna när den är över. Då 
finns möjligheten till jobb och anställning, om allt funkar med dig och 
gruppen alltså. Och ekonomin så klart. Men du kan också byta. Tack 
vare att vi är många Vägen ut!-företag kanske det finns jobb hos någon 
annan. Det kan vara bra att byta mellan kooperativen också.

Enligt definitionen ska arbetsintegrerade sociala företag skapa delaktig-
het för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumen-
terat sätt. Denna delaktighet lyfts även fram av Pia: "Kanske är det  
viktigaste att jag får vara med och bestämma och att vi har en social 
gemenskap på Ängås."

Exempel 3 – Karriär-Kraft 
Karriär-Kraft startade 1996 som en kooperativ organisation som väg-
leder människor att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Genom 
utbildning, arbetsträning och arbetsplatser stöttar de personer så de kan 
nå sina mål både i livet som helhet och i arbetslivet. I starten var Kar-
riär-Kraft ett kooperativ med olika verksamhetsgrenar med en inbyggd 
stödkompetens i form av ekonomisamordning, verksamhetssamordning 
samt en personalsamordning. Men när kooperativet växte valde man att 
göra en omorganisation genom att dela upp verksamhetens grenar i fri-
stående kooperativ. Verksamheterna är sociala företag, arbetsintegre-
rande sociala företag och arbetskooperativ. Även i denna organisation är 
det interna samarbetet starkt. Det sammanhållande organet inom Kar-
riär-Kraft är paraplyorganisationen Kompassen, där alla tio kooperativ 
är medlemmar. Varje medlemskooperativ har en representant i Kompas-
sens styrelse. Alla enskilda kooperatörer i medlemsorganisationen ska 
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enligt stadgarna också vara medlemmar i Kompassen (representativ 
demokrati och direkt demokrati).

En av Karriär-Krafts filosofier har redan från dess start 1996 varit 
”närhet till makten” vilket innebär att alla inom organisationen ska 
kunna påverka och vara delaktiga, att alla kooperatörer ska ha samma 
påverkansmöjligheter. 

Demokrati och egenmakt genomsyrar allt arbete 

”Det finns en enorm styrka i den lilla gruppen”, säger Kinna Skoglund 
på Karriär-Kraft Service. Blir grupperna för stora skapas en informell 
struktur som inte gynnar de demokratiska processerna, vilket är en av 
anledningarna att organisationen ser ut som den gör. Vidare framhåller 
Kinna att ovanstående synsätt präglar allt arbete inom Karriär-Kraft. 

Kinna berättar även att diskussioner kring demokrati och makt  
ständigt pågår vilket är en viktig del i stödstrukturen. 

Struktur och rutiner gör att fokus kan ligga på kvalitet

Den andra viktiga faktorn i Karriär-Krafts stödstruktur är strukturen 
och upparbetade rutiner. Kinna Skoglund är tydlig med att poängtera 
att mycket av strukturen sitter i kooperativens stadgar och beskriver 
vidare att stadgarna bland annat reglerar frågor som hur vinsten ska 
återinvesteras, dagordning på årsmöten, skyldigheter, ansvar, koppling 
till kvalitetsledningsdokument/policyer och engagemang i andra koope-
rativ. Därtill finns upparbetade rutiner för personalfrågor, rekrytering, 
arbetsmiljö arbete inom Karriär-Krafts kvalitetsledningssystem. Struktur 
och rutiner skapar trygghet för sociala företag samt en möjlighet att 
fokusera på kvalitet och utveckling, menar Kinna Skoglund, på Karriär-
Kraft Service.

En stöd- och servicefunktion utan makt

Stöd till nystartade sociala företag finns även i ett av Karriär-Krafts koo-
perativ där Kinna Skoglund själv arbetar: Karriär-Kraft Service. Karriär-
Kraft Service utgörs av en ekonomifunktion samt en samordnings- och 
utvecklingsfunktion. Kooperativet arbetar bland annat på uppdrag av 
det gemensamma organet Kompassen med att förbereda kvalitetsarbete 
och rapportera utvecklingsstrategier. Att Karriär-Kraft är en organisa-
tion med genomtänkt stödfokus exemplifieras i sättet som de valt att 
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organisera sig. Karriär-Kraft Stöd och Service har samma ställning som 
övriga kooperativ, vilket innebär att de inte har mer inflytande än övriga 
medlemskooperativ i Karriär-Kraft Kompassen. Kinna Skoglund är tyd-
lig med att poängtera att grunden för detta ligger i att de ”vill ha en platt 
organisation som fokuseras kring just STÖD och inte ett stöd som är 
baserat på makt eller ett inbyggt maktsystem”.

Ekonomifunktionen inom Karriär-Kraft Service arbetar med ”peda-
gogisk” ekonomi. Det innebär att arbetet inte utförs ensamt av ekonomi-
funktionen, utan i stället utförs tillsammans med kooperativen som 
samtidigt utbildas. Ett nystartat företag kontaktar ekonomifunktionen 
för att göra en inventering av vilket stöd de behöver, och sedan läggs en 
plan upp för detta. Även i detta arbete framhålls vikten av egenmakt och 
att inte ”göra åt” de sociala företagen.

”Vi har en trial and error-inställning”, säger Kinna. Och menar vidare 
att det är okey att göra fel för att sedan lära sig göra rätt. 

Samordning och utvecklingsfunktionen arbetar med kvalitetssäkring, 
utvecklingsarbete, samordning, handledning samt jobbar med hela 
organisationens utvecklingsarbete gällande verksamhetsplan, över-
gripande mål etcetera på uppdrag av Kompassen. Kinna beskriver att 
mycket energi läggs på nätverksarbete och externa kontakter. Ett bra 
samarbete med till exempel myndigheterna är ett måste, annars funge-
rar ingenting, menar Kinna.

Förutsättningar bedöms före start

Tid och flexibilitet är en förutsättning framhåller Karriär-Kraft. Det  
går inte att tidsätta en start av ett socialt företag, säger Kinna. Att arbeta 
med undersökningsår, en prövoperiod på ett år, är en av metoderna för 
att se om en ny kooperativ affärsidé håller. Vid starten tittar även 
service funktionen närmare på grunden bakom idén, den ekonomiska 
planen samt om det finns en drivande person bakom affärsidén. Saknas 
den personen så inventerar man hela organisationen för att se om en 
drivande person från ett annat kooperativ kan engageras. Beslut om att 
gå in i nya utvecklingsprojekt (eller lägga tid på nya idéer som kan leda 
till kooperativ) tas av Kompassens styrelse.
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Ett företag i praktiken

Den senaste etableringen inom stödstrukturen är det sociala företaget 
Karriär-Kraft Underhåll och Service, som har sin grund i en mångårig 
kontakt med Lundby församling inom Svenska kyrkan. Tillsammans 
med församlingen identifierades en marknad för tjänster till försam-
lingen. Karriär-Kraft Service sökte medel hos Göteborgs stad/Social 
resursförvaltning4 för en projektledarlön för en förstudie med målet att 
undersöka om affärsidén var bärande. I mars 2012 anställdes Helene 
Zetterström som projektledare och arbetsledare – efter att under sex 
månader arbetstränat inom Karriär-Kraft via Arbetsförmedlingens 
Jobb- och utvecklingsgaranti. I ett nära samarbete med servicekoopera-
tivets samordnare och ekonom har projektledaren och Helene lett arbe-
tet tillsammans med de blivande kooperatörerna. Entreprenörerna, som 
i dagsläget är tre stycken, gick under första tiden en utbildning i socialt 
företagande vid nio tillfällen som ordnats av servicekooperativet. Detta 
samtidigt som de arbetade praktiskt med tjänster till församlingen. När 
kooperativet är än mer stabilt ska Helene bli en av kooperatörerna utan 
arbetsledande funktion samt kooperativet bli medlem i Kompassen. 
Medlemskapet i Kompassen innebär i sig en stödjande funktion efter-
som kooperativet då får tillgång till stödstrukturerna inom Karriär-Kraft.

”Att vara en del av Karriär-Kraft ger en trygghet, det finns så mycket 
kompetens och stöd – både från de startade kooperativen och av Karriär 
-Kraft Stöd och Service”, säger Helene Zetterström, projektledare och 
arbetsledare på Karriär-Kraft Underhåll och Service. Helene berättar 
även att stämman hållits och att företaget snart är bildat. Helene fram-
håller att de kontakter och erfarenheter som finns inom Karriär-Kraft 
har underlättat mycket för starten. Helene säger också att det är svårt att 
veta hur det hade varit att starta socialt företag utan hjälp av Karriär-
Kraft, då hon aldrig gjort det. 

Just nu är det många praktiska frågor som exempelvis hur mycket vi 
ska ta betalt och på vilket sätt – genom utfört arbete eller timpris?

4 I den sociala resursnämnden sitter 15 politiker; nio ledamöter och sex ersättare, som utses av Göteborgs 
kommunfullmäktige. Social resursförvaltnings verksamheter är specialiserade och unika och vänder 
sig till alla göteborgare. De jobbar med missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, 
funktionsnedsättning etcetera.
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GF Sak – ett handledarkooperativ
Göteborgs Förenade Sociala arbetskooperativ (GF Sak) är ett kooperativ 
som ägs av sex sociala företag och en ideell förening. Medlemmarna i 
den ideella föreningen är personer som arbetar som handledare i något 
av de sex arbetsintegrerande sociala företagen: Grimbo – en bilrekondi-
tioneringsanläggning. Café PK som driver ett kafé på Östra sjukhuset i 
Göteborg, Trädet – en textilateljé, Beateberg – ett hunddagis, Gröna Sak 
– ett odlingsområde, Ad acta – kontorsservice. Representanter för de 
sociala kooperativen måste vara i majoritet i styrelsen. Kooperativen 
inom nätverket stöttar genom sådant som att låna ut pengar, tipsa om 
kunder och nya deltagare. Det sociala företaget Ad acta som säljer redo-
visningstjänster åtar sig sådana tjänster åt övriga kooperativ inom GF 
Sak-nätverket.

Individ och organisation

”Hos oss är det viktigt att erbjuda stöd både till företaget och till indivi-
den”, säger Jerker Halling, initiativtagare till GF Sak. 

Jerker berättar att för varje medarbetare bör det finnas en handlings-
plan samt kontaktperson. Denne kontaktperson kan finnas inom GF Sak 
eller utanför. Detta oberoende av det sociala företagets behov. Jerker 
poängterar vikten av att ha en balans mellan stöd till företagandet och 
stöd till individen. "Både individen och företaget ska växa. Det är ett 
socialt företag!", säger Jerker.

Ordinarie verksamhet – inget projekt

Till skillnad från ett projekt som alltid har en bortre parantes är stöd-
strukturen en ordinarie verksamhet. Målet och därmed tryggheten för 
både individ och företag är att personen alltid kan vara kvar i något av 
de sociala företagen och utan att behöva lämna det efter att arbetsträ-
ningen är över. Detta är en av hörnstenarna i GF Sak. Jerker Halling 
menar att det är viktigt både för individen och stödstrukturen. Indivi-
den behöver trygghet och stödstrukturen behöver trygga individer som 
vågar ta initiativ och ansvar. 
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Nätverk underlättar nätverkande

Jerker Halling lyfter fram att nätverket GF Sak har lättare att knyta an  
till andra nätverk och företag än vad ett ensamt socialt företag skulle ha. 
Varje kvartal anordnar på GF Saks initiativ något socialt företag ett mål-
tidsmöte och bjuder in representanter från andra sociala företag (oavsett 
om dessa ingår i ett nätverk eller ej). På dessa möten bjuder värden på 
lunch och berättar om sin verksamhet. Sedan är det dags för mingel och 
erfarenhetsutbyte.

Styrelsen är ett redskap

Inom GF Sak har man en tydlig policy för ett medvetet styrelsearbete. 
Varje styrelses sammansättning ska både vara demokratisk och professi-
onell. Som princip är alla styrelsemöten öppna för alla medlemmar. 
Flera av de företag som ingår i GF Sak-gruppen har externa ledamöter 
som kompletterar medlemmarnas kompetens. En medveten strategi för 
att förvissa sig om att varje styrelse är kompetenskomplett. 

Vad stödstrukturerna har gemensamt
Central enhet och/eller stödkooperativ inom strukturen

Alla sociala företag har behov av administrativt stöd och stöd med bok-
föring, kontakt med gemensamma kunder, it-stöd och arbetsgivarkom-
petens och gemensamma avtal. Alla de stödstrukturer vi kartlagt tillgo-
doser detta behov – dock med något olika organisationsuppbyggnader. 
För Vägen ut! finns en central intresseförening som tillhandahåller stöd, 
inom GF Sak är det GF Sak själva som utgör den centrala enheten för 
arbetsgivarfrågor samtidigt som ekonomifrågorna tas om hand av ett 
företag (Ad acta) inom strukturen (samtidigt som man säljer sina tjäns-
ter till externa kunder). 

Även Karriär-Kraft har en central enhet – Kompassen – som likväl 
som de andra strukturerna tillgodoser stödbehovet men ger uppdraget 
om utförande till ett företag inom stödstrukturen (Karriär-Kraft Ser-
vice). Ofta hanteras också projektansökningar och RESA-placeringar5 
inom den centrala enheten (åt respektive kooperativ).

5 RESA-projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där 
Arbetsförmedlingen upphandlat ”sysselsättningsverksamhet med rehabiliterande inslag för personer med 
nedsatt arbetsförmåga på grund av psykiska funktionsnedsättningar”. I dagsläget har RESA-projektet avtal 
med 37 sociala företag. (www.sofisam.se).
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En annan likhet mellan strukturerna är att arbetet och kompetensen  
förläggs utanför de enskilda kooperativen (inom en central enhet eller 
inom ett av kooperativen) vilket gör att kompetensen bevaras och övriga 
kooperativ inom strukturen till fullo kan koncentrera sig på kärnverk-
samheten. 

Vägen ut!
Karriär-

Kraft
Sfinx  

inkubator GF Sak

Har central enhet Ja Ja Ja Ja

Har central enhet som 
utför stödtjänster

Ja Nej Ja Ja

Har stödtjänster inom 
ett av kooperativen

Nej Ja Ja Ja

Kuvös för nya företag – genom gemensamt ägande och ansvarstagande

För de flesta människor som stått långt från arbetsmarknaden blir det för 
mycket att börja arbeta och samtidigt, på egen hand, bygga upp och driva 
ett socialt företag. För nya sociala företag har det interna samarbetet mel-
lan organisationens olika kooperativ kommit att spela en avgörande roll. 
Gemensamt för de kartlagda stödstrukturerna är att när ett nytt koopera-
tiv ska starta stöttar de andra företagen inom strukturen med personal, 
kunskap och resurser. Inom Vägen ut! är det de etablerade företagen som 
går in som juridiska medlemmar under starttiden. Tanken är att de juri-
diska medlemmarna successivt ska lämna över till de nya kooperatörerna 
när de är redo att driva sitt företag. Samma målsättning finns inom Sfinx, 
dock med skillnaden att det är företag utanför stödstrukturen som går in 
som medlemmar i de nya kooperativen. Inom Karriär-Kraft går de eta-
blerade företagen in med en medlem i de nya företagen.

En förutsättning för att såväl strukturerna som affärsidéerna ska hålla 
är att strukturerna tar ansvar över affärsidéerna. I de kartlagda struktu-
rerna kommer företagsinitiativen till största delen från strukturerna 
själva eller att dessa bedömer idéerna. Motsatsen är då att allt ansvar för 
företagets affärsidé och hållbarhet läggs på gruppen/individerna samti-
digt som det saknas en aktiv och fungerande stödstruktur. 
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En liten yrkesgrupp finner kolleger

I många av de arbetsintegrerade sociala företagen inom stödstruktu-
rerna finns det handledare alternativt arbetsledare. En yrkesroll som 
innebär krav på balans mellan aktiv handledning och målsättning att 
göra sig själv icke behövd – en reell utmaning! I ett nätverk av flera soci-
ala företag finns det också flera personer med den yrkesrollen. Detta ger 
en kollegial styrka som praktiskt innebär både möjlighet att möta perso-
ner med samma ansvar och att få tillgång till handledning i yrkesrollen 
– vilket har visat sig gälla hos samtliga stödstrukturer. 

Epilog

Alla företag – oavsett om de är sociala, kooperativa, vinstmaximerande, 
enskilda firmor, stiftelser, bolag eller föreningar – behöver ett nätverk. 
Det kan bestå av investerare, vänner, kunder, kolleger, myndigheter eller 
kanske inkubatorer. Ingen lyckas i ett vakuum. 

På samma sätt är förutsättningen för fungerande framgångsrika 
arbetsintegrerande sociala företag, ja just det, en stödstruktur.

Sara Isaksson
Sara Isaksson arbetar som företagsutvecklare och projektledare på Coom-
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verksamhet enligt lagen om stöd och service, LSS.

Pär Olofsson
Pär Olofsson har under de senaste 15 åren arbetat som företagsrådgivare  
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och sociala företag. Pär är utbildad personalvetare och har en fil.kand. i 
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nystartade företaget med få anställda till det medelstora med 16 anställda. 
Pär Olofsson har tidigare arbetat som handläggare på Försäkringskassan 
och arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.
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