
 
 
  

Beatebergs Hunddagis  
 ett socioekonomiskt bokslut  

 

SKOOPI  Sociala arbetskooperativens intresseorganisation driver under åren 2009-2012 ett projekt 
med medel från Allmänna Arvsfonden. Projekt VISOREK består av fyra delprojekt varav ett har som 
mål att genomföra socioekonomiska bokslut på två sociala arbetskooperativ som bedriver daglig 
verksamhet inom LSS. Det är första gången denna metod används inom en LSS-verksamhet. De två 
kooperativ som medverkat i arbetet med att ta fram socioekonomiska bokslut är Hantverks-
kooperativet UNITIS i Ljusdal och Beatebergs Hunddagis i Göteborg. Syftet med uppdraget har varit 
att göra synligt det samhällsekonomiska mervärde som uppstår i den stund personer med 
funktionsnedsättningar ingår i ett socialt arbetskooperativ.  Studien har genomförts av Birgitta 
Israelsson och Annette Dünkelberg Coompanion Stockholm, i samverkan med kooperatörer och 
referensgrupper. 

Metoden socioekonomiskt bokslut 
I ett socioekonomiskt bokslut kan beräkningar göras av de samhällsekonomiska värden som skapas 
och minskade kostnader som uppstår i ett socialt företag. Genom att under ett specifikt antal år 
beräkna summan av samhällets kostnader före individernas inträde i kooperativet - liksom uteblivna 
kostnader efter inträdet i kooperativet och väga samman dessa med företagets bokslut för ett specifikt 
räkenskapsår skapas det socioekonomiska bokslutet. I metoden finns också möjlighet att redovisa 
effekterna av de skatteintäkter som skapas i och med löneutbetalningar. Om denna effekt hade tagits 
med i dessa bokslut, så hade de samhällsekonomiska vinsterna blivit större än de som redovisas här. I 
metoden definieras individernas välfärdskonsumtion, så som den ter sig före och efter inträde i 
kooperativet. Faktainsamling av individers livsscenarier och kostnader för välfärskonsumtion sker 
genom möten med expertgrupper inom och utom kooperativen liksom intervjuer med enskilda 
kooperatörer och offentlig statistik. 

Den dubbla affärsidén 
Gemensamt för arbetsintegrerande sociala företag är att de har en dubbel affärsidé. Den dubbla 
affärsidén innebär att företaget säljer en vara eller tjänst på marknaden (t ex rehabplatser eller 
arbetsprövning) parallellt med den grundläggande idén att skapa arbete till personer som står utanför 
arbetsmarknaden. Bägge delarna är lika viktiga  därför kallas detta för den dubbla affärsidén.  

Egenmakt och empowerment 
När en individ går från utanförskap eller arbetslöshet till att bli en del av en arbetsgemenskap så är det 
inte bara arbetet som räknas. Den sociala gemenskapen, arbetstider och fasta rutiner i det dagliga livet, 
en ökad kontroll över och möjlighet att påverka det egna livet och stundtals en förbättrad ekonomi 
medverkar till empowerment  egen makt.  
 
Beatebergs Hunddagis 
Beatebergs Hunddagis är en ekonomisk förening som startade våren 1996 med 9 med-
lemmar/kooperatörer (sju kvinnor och två män). Kooperativet har 2 handledare på heltid (en kvinna 
och en man). Kommunen lämnar bidrag till handledarnas löner. Kooperativet finns i Villa Beatebergs 
Hunddagis, som ligger intill Kvibergs kyrkogård i stadsdelen Bellevue i Göteborg. Flera av 
kooperatörerna har varit med sedan starten 1996, ett fåtal har tillkommit under de senaste åren. Tre av 
kooperatörerna arbetar heltid medan sex har deltidsarbeten. År 2009 hade fyra personer lönebidrag och 



fem arbetade inom den dagliga verksamheten på Beatebergs Hunddagis.  På Beatebergs Hunddagis 
arbetar kooperatörerna i egen takt med att ta hand om hundarna, sköta kooperativets bokföring och 
redovisning och baka till försäljning inför cafékvällar. Under 2009 var sju hundar inskrivna på de 12 
platser som finns. Eftersom hundarna går lösa både inne i huset och ute på rastgården har man bestämt 
att bara ta in tikar  labradorer, retrievers och spaniels. Kooperatörerna bestämmer och planerar 
tillsammans och har majoritet i styrel
särskilda cafékvällar svarar för 5 % av intäkterna. Kooperativet tillhandahåller 5 platser för daglig 
verksamhet vilket svarar för 23 %. Arbetsförmedlingen lämnar stöd till löner motsvarande ca 27 %. 
Försäkringskassans utbetalningar till kooperativet utgör ca 45 % av intäkterna. Totalt omsatte 
verksamheten år 2009 drygt ca 2 380 tkr. 

Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis 
Figuren nedan visar vinster i form av uteblivna kostnader för varje aktör som är aktuell kring 
verksamheten på Beatebergs Hunddagis. Den sammanlagda vinsten i bokslutet uppgår till ca 127 900 
kr. 
 

 

 

 

 

  

Nyckeltalen utif rån offentliga kostnader 
Kostnaden  per   år   för   externa   aktörer   är   2  541  000   kr   utan   kooperativ   och   2   489  000kr  med  
kooperativ  vilket  ger  en  vinst  på  52  000  kr.  Vinsten  per  årsplats  är  5  800  kr.  
Avkastningen  på  varje  satsad  krona  för  LSS-‐verksamheten  inom  Beateberg  är  2%. 

Investeringskalkyl i ett 20-års perspektiv för Beatebergs Hunddagis 
En investeringskalkyl är gjord utifrån intäkter hämtade från det socioekonomiska bokslutet. 
Avkastningen är beräknad med 1,5 % på gjorda vinster/uteblivna kostnader i och kronans värde är 
nerskriven över tid med 1,015 %. Resultatet av denna beräkning blir att det under en 20-årsperiod 
uppstår uteblivna kostnader/vinster med 68 776 904 kr. Under samma tid blir produktionsvärdet, 
räknat på samma omfattning som 2009, 2 474 516 kr. 
  
Resultat  
Dessa socioekonomiska bokslut visar och stärker bilden av att sociala arbetskooperativ är lönsamma 
för samhället, att det både på kort och lång sikt och för alla parter innehåller tillräckliga ekonomiska 
incitament för att samhället kunde medverka till att fler arbetsintegrerande sociala företag skapas. 
Kooperatörerna i de två kooperativen i vår studie skulle utan sina kooperativ utnyttja välfärdstjänster 
för mellan 175 000 kr och 460 000 kr per person och år, eller för hela gruppen på kooperativen mellan 
1,5 miljoner till 4,1 miljoner kr per år.  
 

  


