
 
 
 
 
 
Hantverkskooperativet UNITIS  

 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 Hantverkskooperativet 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 inträdet 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 kontrollen över och möjlighet att påverka det egna livet och stundtals en förbättrad ekonomi 
medverkar till empowerment  egen makt.  

Hantverkskooperativet UNI T IS  
Hantverkskooperativet UNITIS ekonomiska förening bildades 1998 i Ljusdal av åtta personer inom 
kommunens dagliga verksamhet som tillsammans med tre handledare ville starta ett kooperativ med 
större inflytande över verksamheten och skapa mer meningsfulla arbetsuppgifter. Idag har kooperativet 12 
medlemmar varav 3 är handledare. Kooperativet erbjuder människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar arbete genom daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten ska vara överblickbar 
för alla i kooperativet och styrs av demokratiska principer. Styrdokument är kooperativa principer, 
kooperativets stadgar och LSS. Kooperatörerna driver en butik med presentartiklar, ett kafé, och arbetar 



med möbelrenovering och textiltryck. Kunderna och företagen i Ljusdal har bidragit med synpunkter på 
verksamheterna i den sociala redovisning som gjordes för några år sedan.  Kooperativet är medlemmar i 
Köpmannaföreningen och Svensk Handel. Kooperativet är också engagerat i ett internationellt 
utbytesprojekt med en systerorganisation till FUB i Bolivia dit några kooperatörer och handledare åker 
varje år.  

UNITIS finansieras genom intäkter från kaféet och försäljning i butiken (totalt ca 28 %) . Övrig 
finansiering sker genom försäljning av platser i daglig verksamhet liksom olika arbetsmarknadsåtgärder 
som lönebidrag och trygghetsanställningar (ca 72 %). Kooperativet tillhandahåller åtta platser för daglig 
verksamhet. Två kooperatörer har lönebidrag, en har halvt sjukbidrag, en har pension. Totalt omsatte 
verksamheten år 2009 drygt 2 415 000 tkr. 

Socioekonomiskt bokslut för Hantverkskooperativet UNI T IS 
Figuren nedan visar vinster i form av uteblivna kostnader för varje aktör som är aktuell i verksamheten 
kring UNITIS Hantverkskooperativ. Den sammanlagda vinsten i bokslutet uppgår till ca 936 500 kr. 

 

 

 

 

  

 

Nyckeltalen utif rån offentliga kostnader 
Kostnaden   per   år   för   externa   aktörer   är   4   628   000   kr   utan   kooperativ   och   3   681   900   kr   med  
kooperativ  vilket  ger  en  vinst  på  946  100  kr.  Vinsten  per  årsplats  är  105  200    kr.  
Avkastningen  på  varje  satsad  krona  för  LSS-‐verksamheten  inom  UNITIS  är  25%  

Investeringskalkyl i ett 20-års perspektiv för Hantverkskooperativet UNI T IS 
Investeringskalkylen 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-års-period uppstår uteblivna 
kostnader/vinster med 58 575 567kr . Under samma tid blir produktionsvärdet, räknat på samma 
omfattning som 2009, 12 198 318 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.  


