
 

 

 

Årsrapport 2011 Temagruppen Entreprenörskap & 
Företagande 
 
2011 har präglats av ett stort arbete med att beställa, genomföra, ta emot och bearbeta 
resultat av en stor mängd studier av entreprenörskap och företagande i projekt med 
finansiering från Socialfonden. Arbetet har resulterat i ett stort antal rapporter varav en 
del är publicerade och andra väntar på en slutlig bearbetning och eventuell 
sammanslagning med andra rapporter inför publicering. Nedan finns en kort 
sammanställning av de olika rapporterna och senare en sammanfattning av resultat och 
slutsatser, även den kortfattad.  
 
Av de studier vi nu genomfört och reaktioner och förväntningar från omgivningen har 
vi som framkommit i vår förlängningsansökan kommit till slutsatsen att vi behöver 
avgränsa och fokusera temagruppens intresseområde under 2012.  
 
Av tidsskäl har denna rapport inte förankrats hos deltagande organisationer i 
Temagruppen. Tillväxtverket som projektägare svarar helt för innehåll, slutsatser och 
förslag i denna rapport som kommer att förankras i Temagruppen vid kommande 
möte. Slutsatser och förslag kan därför komma att justeras i det fortsatta spridnings- 
och påverkansarbetet.  
 
 
Några förtydliganden/förklaringar till begrepp i rapporten.  
 

- Vi skriver långtidsarbetslösa och avser då alla som är långtidsarbetslösa enligt 
gällande definition men också alla som pga sjukdom, funktionshinder mm inte 
arbetat under en längre period. Om det vid något tillfälle handlar om en särskild 
grupp så markeras detta.  

 
- Vi skriver oftast social ekonomi men ibland social ekonomi/idéburna 

organisationer. Vi avser med detta de organisationer och företag som 
Socialfonden och många andra kallar social ekonomi. Vi har också förstått att 
många organisationer inom sektorn föredrar att samlingsbegreppet idéburna 
organisationer men har än så länge valt att huvudsakligen hålla kvar vid 
begreppet social ekonomi i det här sammanhanget. Det är alltså ingen 
markering av skillnad när det står det ena eller båda.  
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Genomförda aktiviteter/prestationer 
 
Publicerade rapporter: 
 

 0089. Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av 
Europeiska Socialfonden. Rapporten är baserad på en studie av de 
projekt som beviljats medel under 2008 och 2009. Studien ger en överblick 
och en övergripande analys av de projekt som är relevanta för den tematiska 
gruppens arbete.  
 

 0090. Inte vilket företagande som helst. Syftet med denna studie har 
varit att utreda i vilken utsträckning projekt med stöd från europeiska 
socialfonden (ESF-projekt) kan leda till entreprenörskap och företagande 
och i så fall hur. 7 utvalda ESF-projekt har studerats beträffande 
entreprenörskap och företagande, och om projekten kan bidra till att 
förhindra utslagning och underlätta återgång till arbetslivet. En av 
slutsatserna i rapporten är att en systematisk uppföljning av enskilda 
individers upplevelser av den här typen av entreprenörskap och/eller 
företagande samt vilken effekt dessa insatser har för att stärka enskilda 
individers möjligheter till försörjning och förbättrade livsvillkor i stort 
behövs.  

 

 0085. Entreprenörskap och företagande – förutsättningar i 
projekt. En förstudie av socialfondsprojekt 2010. Syftet med denna studie 
har varit att utreda i vilken utsträckning projekt med stöd från europeiska 
socialfonden (ESF-projekt) kan leda till entreprenörskap och företagande 
och i så fall hur. 14 utvalda ESF-projekt har studerats beträffande 
entreprenörskap och företagande, om detta kan bidra till att förhindra 
utslagning och underlätta återgång till arbetslivet. En av slutsatserna i 
rapporten är att Entreprenörskap och företagande i olika former kan vara en 
typ av lösningar för att häva individers utanförskap. 

 

 0094. Är entreprenörskap och företagande verksamma medel 
mot utanförskap och utestängning från arbetsmarknaden. Syftet 
med denna studie har varit att utreda i vilken utsträckning projekt med stöd 
från europeiska socialfonden (ESF-projekt) kan leda till entreprenörskap 
och företagande och i så fall hur. 14 utvalda ESF-projekt har studerats 
beträffande entreprenörskap och företagande, om detta kan bidra till att 
förhindra utslagning och underlätta återgång till arbetslivet. Mellersta och 
Övre Norrland. En av slutsatserna i rapporten är att en hel del av de 
metoder och arbetssätt som har studerats har förutsättningar att på ett bra 
sätt motverka utanförskap. 
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 0095. Entreprenörskap som bryter utanförskap och beroende. 
Rapporten är skriven av Kontigo AB och bygger på studier av projekt 
finansierade av Europeiska Socialfonden som genomförs i Norra 
Mellansverige och Småland och Öarna. En av slutsatserna i rapporten är att 
projekt som har tagit ett helhetsgrepp på entreprenörskapsprocessens 
samtliga skeden, som lyckas väcka ett intresse hos individen, som ger 
individen kunskap och som ger individen de verktyg den behöver för att 
utöka den entreprenöriella förmågan, har nått bäst resultat. 

 

 0096.  Mångsidigt entreprenörskap i Sydsvenska 
Socialfondsprojekt. Rapporten bygger på studier av 14 projekt 
finansierade av Europeiska Socialfonden som genomförs i Sydsverige. 
Studierna har genomförts av Oxford Research AB. En av slutsatserna från 
studierna är en tydlig förankring i kommunen och det lokala näringslivet 
underlättar om man ska arbeta med entreprenörskap och företagande i 
projekt. 

 

 0097. Entreprenörer får fler i arbete! Kartläggning och 
fältstudier av ESF-projekt i Västsverige för TG Entreprenörskap 
och Företagande. Rapporten från Coompanion i Västra Götaland bygger 
på studier av projekt finansierade av Europeiska Socialfonden som 
genomförs i Västra Götaland. En av slutsatserna är att det är en 
framgångsfaktor att kombinera etablering av företag, som ska ge arbete åt 
långtidsarbetslösa, med kompetensutveckling av organisationer som stöttar 
utvecklingen/ etableringen. 

 

 0292. Samhälleliga mål med offentlig upphandling som medel. En 
vägledning i att använda offentlig upphandling för att nå samhälleliga mål 
som till exempel att skapa arbete för personer med funktionsnedsättningar. 
Rapporten har tryckts i 2900 ex varav 2450 distribuerats till beställare. Den 
har också laddats ner 343 gånger från Tillväxtverkets webb.  

 

 0345. Nödvändighetsentreprenören – den ofrivilligt frivillige 
företagaren. Skriften är en koncentrerad sammanfattning av 
doktorsavhandlingen "Den ofrivilligt frivillige företagaren" av sociologen 
Christer Johansson (2009) vid Linköpings universitet. Avhandlingen bygger 
på en omfattande studie av personer som genom att starta företag med stöd 
av Arbetsförmedlingens ”Starta eget-bidrag” skapat sina egna 
arbetstillfällen. Resultaten visar bland annat att etableringsmotiven ofta 
utgår främst från strukturer och omständigheter utanför individen och att 
dennes handlande när det gäller att starta eget i mycket bygger på ett 
oreflekterat förhållningssätt. 

 
 
 
 
 



4/15 

 

 

Rapporter som är klara men ej publicerade:  
 Utveckling av bärkraftiga arbetsintegrerande sociala företag. Syftet 

med rapporten är att studera och diskutera nuvarande och tidigare 
socialfondsprojekt med inriktning mot arbetsintegrerande socialt företagande 
när det gäller de utvecklade företagens möjligheter att bli bärkraftiga sociala 
företag. Fokus har varit att studera övergången från projekt till företag, 
affärsidéer, affärsutveckling och samverkan med det omgivande samhället, 
ledarskap och tankar och praktik när det gäller delaktighet och empowerment. 
 

 Stödstrukturer för små och medelstora företag med särskilt fokus på 
sociala företag. Rapporten ger en överblick av de idag existerande 
stödstrukturerna och deras tjänster för företag i olika faser. Rapporten landar i 
rekommendationer kring att etablera inkubatorer för sociala företag och 
Egenanställning som socialt företag på det sätt som utvecklats i Frankrike.  

 

 Studie om samarbete mellan sociala företag/social ekonomi och 
övrigt näringsliv. Samarbeten mellan sociala företag och övrigt näringsliv 
existerar men i rätt begränsad utsträckning. För att få syn på samarbetena har 
det varit enklast att gå genom de sociala företagen själva. De övergripande 
organisationerna Svenskt näringsliv, Företagarna och Västsvenska 
Handelskammaren hade alla väldigt få eller inga exempel på samarbeten De 
sociala företagen själva och rådgivarna/möjliggörarna har haft många enskilda 
samarbeten att redovisa även om få av dem kan beskrivas som strukturerade, 
strategiska och långsiktiga samarbeten. 
 

 Hållbar affärsutveckling. Studie av i vilken utsträckning projekt inom 
Europeiska social fonden Esf:s programområde 2 (Ökat arbetskraftsutbud) har 
haft fokus på att nå en hållbar affärsutveckling och vilket förhållningssätt man i 
så fall valt. Målsättningen har varit att lyfta fram framgångsrika arbetsmodeller 
som på olika sätt kan spridas och därmed komma till användning på fler ställen.  

 

 Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag och projekt. 
Ledarskapets betydelse för utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag 
har studerats alldeles för lite under de tjugo år som det funnits verksamheter 
som inrymts i detta begrepp. Genom den dubbla målsättning som de 
arbetsintegrerande sociala företagen har, så blir ledarskapet i företaget speciellt 
komplicerat. Dels skall företaget fungera som ett vanligt affärsföretag och 
leverera produkter/tjänster till kunder på en lokal marknad. Dels skall företaget 
också ta emot personer med olika typer av arbetshinder, som kanske inte har 
yrkesarbetat på flera år för att förbättra deras kompetens och förmåga att 
fungera i en arbetssituation. 
 
 



5/15 

 

 Långsiktighet och strategisk förankring. Rapporten söker svar på om 
långsiktighet och strategiskt agerande är viktiga faktorer för företagande 
kopplat till social ekonomi. Företagens hållbarhet är beroende av att långsiktigt 
garantera goda förhållanden. Det anses alltså avgörande att projekt och 
verksamheter ses, och i viss mån även ser sig själva, som delar av en större 
process.  

 Företagande som pedagogisk metod. En fördjupad studie kring 
företagande som pedagogisk metod genom att kartlägga om det finns fler 
projekt än projekt som Spira, Framtidsentreprenörerna och Produktionsskolan 
som använder företagande som metod och genom fallstudier analysera ett urval 
av dessa. En av slutsatserna är: Metoden entreprenörskapsutveckling i dessa 
sammanhang har som vi tidigare konstaterat tydliga fördelar eftersom den 
skapar situationer där enskilda individer blir ansvariga för sin egen utveckling 
och ges fungerande verktyg för att förverkliga mål som de själva satt upp. 
 

 Validerar projekt/aktörer som etablerar sociala företag för att 
minska utestängningen, de kunskaper/den kompetensutveckling 
deltagarna får? En översiktlig kartläggning visar att det finns ett stort intresse 
bland aktörer och projekt för att utveckla modeller för validering. Men det är få 
som reflekterat över behovet av att validera de kunskaper deltagarna får när de 
utbildas i hur starta företag och sedan startar och driver företag.  
 

 Marknaden för arbetsinkluderande tjänster och idéburna 
organisationers roll. En explorativ studie av den växande marknaden för 
arbetsinkluderande tjänster i Sverige, med speciellt fokus på idéburna 
organisationers och sociala företags roll på denna marknad. 

 

Rapporter som slutförs under december 2012:  
 Kartläggning och uppföljning av projekt som beviljats medel efter 2009 som i 

ansökan anger att de ska arbeta med metoder och/eller mål som handlar om 
entreprenörskap och/eller företagande.  
 

 Att fakturera sig in på arbetsmarknaden - om förutsättningarna att 
använda Egenanställning som metod för långtidsarbetslösa att etablera sig på 
arbetsmarknaden.  
 

 En dubbel strategi. En studie av om det är en fördel att samtidigt som man 
satsar på företagande inom den sociala ekonomin till exempel genom 
socialfondsprojekt inom programområde 2, genomföra insatser för kompetens- 
och organisationsutveckling inom programområde 1. Detta är ett exempel på att 
en kombinerad insats av åtgärder för individer och påverkan av strukturer 
genom kompetens- och organisationsutveckling verkar leda till bättre resultat 
och öka olika aktörers öppenhet för den sociala ekonomin samt förmåga att ge 
stöd. 
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 Rekrytering av långtidsarbetslösa – vilka är hindren och 
möjligheterna? Denna studie behandlar vad företag ser som bakgrund till att 
cirka en tredjedel av Sveriges arbetslösa idag befinner sig i det utanförskap som 
kallas långtidsarbetslöshet. Närmare bestämt avgränsas studien till att 
undersöka företagens resonemang kring vad som hindrar eller främjar 
efterfrågan på arbetskraft som utgörs av personer som länge befunnit sig 
utanför arbetsmarknaden. 
 

 Problembilder som bakgrund till ESF-finansierade projekt. Studie 
syftar till att ge temagruppen en fördjupad kunskap över vad man framförallt i 
kommuner samt på Arbetsförmedlingen ser som problem och varför man tror 
att olika typer av företagande är lösningen på dessa. Två problembildsgrupper 
identifierade. Dels samhällsrelaterade problembilder och dels individrelaterade. 

 

 Konkluderande rapport. Rapport med konkluderande analys och slutsatser 
som bygger på samtliga rapporter, temagruppens kunskaper och diskussioner 
kommer att färdigställas under december 2012. Denna rapport kommer att 
utgöra samlat underlag för de förslag och rekommendationer temagruppen 
kommer att lämna i sitt fortsatta påverkansarbete.  

 
 

Konferenser, seminarier i egen regi: 

- Seminarium om samhälleliga mål med offentlig upphandling som medel under 
Almedalsveckan 2011. 

- Seminarium om att mäta effekter av olika arbetsmarknadspolitiska insatser.  
- Seminarium i Riksdagen om socialt företagande som väg till arbete.  
- Regional konferens i Växjö för Småland och öarna.  

 

Konferenser, seminarier gemensamma och medverkan i andras: 

- Frukostseminarium den 1 april, tillsammans med SPeL. Från bidragstagare till 
företagare. Dröm, fälla eller? 

- Frukostseminarium den20 oktober, tillsammans med SPeL, Företagspedagogik 
som bot mot arbetslöshet.  

- Medverkan i ESF-Rådets aktiviteter i Almedalen 
- Medverkan med seminarium mm i Working Life 
- Medverkan i ESF-Rådets satsning på Kvalitetsmässan.  
- Medverkat med föreläsningar/dragningar på ett antal konferenser anordnade 

av Socialfondsprojekt och andra med intresse för frågorna.  
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Transnationella nätverk: 

Temagruppen medverkar i Network for a better future for social economy. 
Temagruppen medverkar i styrgruppsmöten tillsammans med Svenska ESF-Rådets 
representant. Sverige ansvarar inom projektet för det delprojekt som handlar om Social 
franchising och andra metoder för att sprida och kvalitetssäkra affärsidéer bland 
sociala företag. Temagruppen medverkar även med experter i två andra delprojekt på 
områdena Finansiering och Upphandling. Delprojektet Social franchising har 
genomfört kartläggning av metoder och företag, arbetat fram metodbeskrivningar mm 
och genomfört flera transnationella seminarier och workshops huvudsakligen för 
experter/sakkunniga. En konferens kommer att genomföras i Sverige 2012 om social 
franchising men också med rapportering från delprojekten Sociala mervärden, 
Finansiering och Offentlig upphandling.  Slutrapporter från dessa kommer att i valda 
för Sverige intressanta delar översättas och publiceras i Sverige. Projektet skulle ha 
varit avslutat under 2011 men kommer att pågå till sommaren 2012.  
 

Påverkansinitiativ: 

- Konferensen i Riksdagen som syftade till att öka kunskapen men också föra 
fram förslag och slutsatser huvudsakligen kring socialt företagande.  

- Deltagare i referensgrupp till Upphandlingsutredningen. Har tagit initiativ till 
seminarium för utredningen om hur upphandling kan användas som medel för 
att skapa fler jobb och ökad jämställdhet.  

- Begäran om möte med näringsministerns ansvarige statssekreterare, mötet 
bokat men flyttades.  
 

Beskrivning av områden där reell påverkan skett  
Inga dokumenterade än. 

 
 

Sammanfattande analyser/slutsatser  
 

Upphandling med samhälleliga mål – sociala hänsyn underlättar för 
sociala företag och företag inom den sociala ekonomin att delta i 
upphandlingar och leder till att fler långtidsarbetslösa kan erbjudas 
arbete. Upphandlingsfrågan är central för de små- och medelstora företagen inom 
den sociala ekonomin då offentliga verksamheter är köpare av deras tjänster och 
produkter. Många upphandlingar är administrativt krävande, avsedda för större 
leverantörer, löper på korta tider och har ett för litet fokus och låg ersättning för 
kvalitativa insatser. Utöver detta återfinns problem för arbetsintegrerande sociala 
företag då många upphandlare är okunniga om deras syfte och villkor. Det finns 
dessutom en brist på kunskap om möjligheterna att upphandla för att tillgodose 
samhälleliga mål och utifrån sociala kriterier.  
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Finansiering av start och men framför allt utveckling – investeringar, 
kompetensutveckling mm - av sociala företag och liknande 
verksamheter inom den sociala ekonomin är ett fortsatt problem som 
inte verkar kunna lösas inom de existerande strukturerna. Ett ökande 
behov finns av att hitta långsiktiga lösningar, anpassade till och i lämplig 
utsträckning styrda av sektorn själv. Inom ramen för Temagruppens arbete beskrivs 
i ett PM utvecklingen sedan den tidigare studien Kapitalförsörjning till sociala 
företag, 2007. Uppdateringen visar en delvis ny situation. Behovet av finansiering 
har växt betydligt då antalet sociala företag har ökat samtidigt som en del av dem 
har utvecklats betydligt. Nya typer av finansieringsinstrument genom gemensamma 
satsningar konsortier växer fram. Dock kvarstår i allt väsentligt de problem som 
beskrevs i studien från 2007. Banker och etablerade finansinstitutet lånar inte 
gärna ut till sociala företag. Man har svårt att förstå affärsidén, saknar säkerheter. 
De sociala företagen löser sina kapitalbehov genom att minska sina insatser, snåla 
och använda så kallade ”boot strapping” metoder. Resultatet av detta innebär att 
möjliga verksamheter inte startas, tillväxtchanser missas och att de sociala 
företagen tar längre tid på sig att växa. Ett särskilt problem är vid övergång från 
projekt till verksamhet då finansiering kan behövas för såväl investeringar som drift 
under perioden fram till att företaget börjar få betalt för sina fakturor mm.  Här 
föreslås både stöd till de sociala företagens egna lösningar genom olika 
samverkansformer såväl som en statlig investeringsfond. 

 
Företagande som pedagogisk metod stärker individers självförtroende 
och möjligheter att få en anställning. Metoder som kan spridas har 
utvecklats av projekt, t ex inom folkhögskolor. I studien beskrivs ett antal 
projekt som använder sig av företagande och entreprenörskap som pedagogisk 
metod. Mycket tyder på att detta innebär en hög motivation och en högre 
anställningsbarhet även för de deltagare som inte startar företag. En bidragande 
orsak var att verksamheten upplevdes vara på riktigt. Men detta räckte inte. Något 
som förenade de olika framgångsrika projekten var också att de byggde på 
gemensamt arbete med affärsidéer och företagsutveckling i grupper där det fanns 
en mångfald av erfarenheter. Dessutom byggde framgången på att deltagare och 
undervisare möts på lika villkor.  

 
Intresset för att validera projektutveckling och företagsstart men också 
individuell kompetens i projekt inom den sociala ekonomin är stort 
men oprövat. Metoder och exempel behöver utvecklas och spridas. 
Socialfonden skulle kunna finansiera metodutveckling på området.  

 
Det verkar vara så att en hög grad av ”närvaro” i strategiska dokument 
bidrar till att social ekonomi och socialt företagande får en större roll i 
det regionala utvecklingsarbetet i att skapa nya arbetstillfällen och nya 
företag. I en studie undersöktes förekomsten av hänvisningar till social ekonomi 
och arbetsintegrerande sociala företag i styrdokument på nationell och regional 
nivå. Resultatet visar på att det trots regeringens uttalade vilja förekommer i 
litenomfattning. Där det förekom mer omfattande och konkreta skrivningar i olika 
styrdokument återfinns också mer av konkreta aktiviteter. En möjlig utveckling är 
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att i regionala utvecklings-dokument diskutera möjligheterna för 
arbetsintegrerande sociala företag och social ekonomi att matchas mot nischer 
inom ramen för olika nationella och regionala tillväxtsatsningar som kluster och 
innovationssystem. Till exempel behovet av utvecklad lokal service när 
gruvindustrin expanderar och därmed bidra till fler arbetstillfällen.  

 
 

En satsning på individer och strukturer parallellt upplevs ge positiva 
synergieffekter för såväl individer som strukturen. Socialfonden, och 
andra projektfinansiärer, borde uppmuntra fler projekt med dubbla 
strategier och/eller kombinationer av projekt. Några exempel: Ökade 
möjligheter till långsiktiga resultat och effekter genom att det finns en stödstruktur 
som har en större kunskap om och förståelse för socialt företagande samt att de 
sociala företagen får ökad kompetens och förutsättningar att utveckla sitt företag 
och/eller att hjälpa långtidsarbetslösa till en meningsfull sysselsättning. Det 
problemorienterade arbetssättet och systemsynen som präglat de projekt som 
arbetat utifrån en dubbel strategi, ger ökade möjligheter att åstadkomma 
hängrännor mellan stuprören, när flera viktiga aktörer samverkar utifrån ett 
gemensamt problem.  

För att övervinna de hinder som finns för att långtidsarbetslösa ska få 
anställning är det viktigt att utveckla samverkan, information samt 
fortlöpande stöd- och kompetensutveckling till arbetsgivarna. Hinder 
framställs i projekten både som kopplade till individens egenskaper (exempelvis 
språkkunskaper, utbildning och ovilja att förflytta sig geografiskt) och till 
matchningsproblem och arbetsgivares fördomar och rädslor. Även 
samverkansproblem med myndigheter lyfts fram av projekten som hinder mot att 
långtidsarbetslösa kommer i anställning. I studien pekas på vikten av samverkan, 
information samt fortlöpande stöd- och kompetensutveckling till arbetsgivarna. 
Man pekar på vikten av att inte enbart inrikta sig mot de arbetssökande. Den 
mottagande arbetsplatsen måste också förändras. 

Den bakomliggande problembild som ESF-projektet avser lösa med 
metoder som omfattar entreprenörskap och företagande, som 
framhålls i intervjuer och den som beskrivs i projektansökan till i ESF 
överensstämmer påtagligt ofta inte. Problembilden som beskrivs är ofta inte 
heller det bakomliggande eller egentliga problem som projektet kan lösa. Generellt 
är de problembilder som presenteras i studiens intervjuer starkt kopplade till 
beskrivningen av målgrupperna, så som utanförskap och den utsatthet som 
personer som faller inom dessa kategorier förväntas bära. I projektbeskrivningar 
beskrivs problemen ofta i bredare termer, och ofta med koppling till en regions eller 
stads politiska eller arbetsmarknadsmässiga utveckling. Vad får olika aktörer att 
medverka till att starta utvecklingsprojekt tillsammans med ESF? En kartläggning 
av detta skulle kunna ge en större förståelse för vad viktiga aktörer upplever som 
viktiga problem och varför man ser företagande som möjlig lösning och i 
förlängningen projekt som bygger på en bättre och gemensam analys och målbild 
hos projektägare och projektledning.  
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Det är väl försörjt med stödstrukturer för start och utveckling av små 
och medelstora företag. Aktörerna är många, ofta specialiserade till 
olika typer av företagande eller olika delar av ett företags processer 
men det finns glapp. Det kan vara svårt att hitta till rätt aktör med sina behov 
men flertalet företag löser detta. Mycket av utbudet är kostnadsfritt eller väl 
subventionerat från samhället men det gäller framför allt startprocessen när det 
kommer till stöd för utveckling som t ex affärsutveckling och kompetensutveckling 
är det svårare att hitta ekonomiskt stöd. Det verkar dock i senare forskning vara så 
att det är lättare att skapa fler jobb i redan etablerade företag och att 
kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling i tidiga skeden underlättar och 
stödjer detta. Det finns anledning att titta närmare på detta och fundera över var i 
processen och hur samhällets resurser bör fördelas för att främja ett hållbart 
småföretagande som leder till fler jobb. När det gäller socialt företagande och 
företagandet inom den sociala ekonomin finns det dessutom ”glapp” som både 
handlar om bristande kunskap och om att tjänsteutbudet inte är anpassat till 
företagens behov. Den studie som gjorts av inom temagruppen framhåller att det 
behövs stödstrukturer för företagens hela faser och föreslår en satsning på 
inkubatorer som bygger på erfarenheter och kunskaper från etablerade 
inkubatorers arbetssätt men också tar tillvara kunskaper och erfarenheter från de 
konsortier och samverkansmodeller som utvecklats på några håll i landet inriktat 
på sociala företag, t ex Vägen Ut! Kooperativen och Koop-tjänst (Orangeriet).  
Studien rekommenderar också att Sverige ska titta på den modell som etablerats i 
Frankrike Business employment co-operatives (BEC) som underlättar för arbetslösa 
att tillsammans starta(sociala) företag med bibehållen ersättning från samhället 
under en startperiod.  

Marknaden för arbetsinkluderande tjänster har under de sista åren 
ökat väsentligt då Arbetsförmedlingen och i viss mån kommuner köper 
alltmer tjänster av privata/alternativa aktörer. Antalet aktörer inom den 
sociala ekonomin har ökat kontinuerligt av deltagare i upphandlade tjänster och är 
enligt beräkning ca 13 % placerade inom den sociala ekonomin/idéburna 
organisationer. Samtidigt är ca 11 % av det totala antalet personer med lönebidrag 
anställda inom den sociala ekonomin. Samtidigt som sektorn alltså har en rejäl 
andel av marknaden finns utrymme och vilja att spela en större roll och medverka 
till fler i arbete. Utvecklingen försvåras av bristande kunskaper om varandras 
förutsättningar – från båda håll och det sätt upphandling används, eller snarare 
inte används, vid köp av tjänster. En rad förslag på hur upphandlingsinstrumentet 
kan användas för att främja utvecklingen finns i rapporten Samhälleliga mål med 
offentlig upphandling som medel. Att i högre grad använda funktionsupphandling 
och låta leverantörerna specificera hur tjänsterna ska utformas skulle med stor 
sannolikhet både underlätta för den sociala ekonomins aktörer och bidra till att 
utveckla nya metoder och tjänster. Under pågående programperiod har 
socialfonden finansierat projekt som syftat till att kompetens-utveckla anordnare 
och även till att utveckla metoder och samverkan mellan social ekonomi och 
Arbetsförmedlingen. Kompetensutvecklingen har varit mycket uppskattad och 
framtida liknande satsningar/kontinuerlig verksamhet behövs säkert för att 
säkerställa kvalitet. Temagruppen har ännu inte tagit del av slutrapporten för de 



11/15 

 

samverkansprojekt som genomförts men utifrån samtal och tidigare rapporter 
bedömer vi att det finns goda skäl att fortsätta utvecklingsarbetet att hitta 
fungerande samverkansstrukturer och fortsatt lärande om och av varandra.  

Det behövs ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse i de sociala 
företagen och satsningar på ledarskapsutveckling, såväl 
metodutveckling som kompetensutveckling i projekt och i etablerade 
företag. De arbetsintegrerande sociala företagen står inför flera utmaningar när 
det gäller sitt ledarskap. Med sitt dubbla uppdrag; affärsmässig framgång och 
inkludering, sätts ledarskapet på prov. Det behövs såväl en förstärkning när det 
gäller företagens kunnande när det gäller affärsmässighet som en förstärkning och 
utveckling av ledarskapet när det gäller inkludering av människor med en bakgrund 
av olika problem. Initiativtagarna, ofta med bakgrund i offentlig sektor eller social 
ekonomi/ idéburna organisationer blir ofta ledare i företagen som startar. Många 
arbetsintegrerande sociala företag startar som projekt och ofta med finansiering 
från Socialfonden där frågorna om ledarskap och satsning på kompetensutveckling 
av ledarna kommer i skymundan för utvecklingen av affärsidéer och satsningen på 
deltagare/blivande medarbetares utvecklingsbehov.  
 

Det behövs möjligheter att genomföra flera mindre och kopplade 
projekt ”pärlbandsprojekt” för att utveckla hållbara sociala företag. 
Genom ett strategiskt användande av en ”pärlbandsprojektsmetod” utvecklar man 
gradvis kompetens och identifierar utvecklingsbehov och vägar att nå hållbarhet. 
Pärlbandsprojekt kan fylla delvis samma funktion som parallella satsningar på 
individ och struktur men bygger på att man tillsammans utvecklar kunskap och 
behov successivt. En annan framgångsfaktor är samverkan med olika rådgivande 
och stödjande aktörer. De hållbara företagen engagerar sig också i att påverka och 
bygga upp kompetensen hos deras viktiga omgivande aktörer kring 
arbetsintegrerande socialt företagande. Utformningen av Socialfondens program är 
en viktig faktor men även andra myndigheters möjligheter att komplettera och ta 
vid med finansiering av delar av utvecklingen behöver ses över. 
Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden och 
Länsstyrelserna är några av de aktörer som om de fick samordnade uppdrag skulle 
kunna medverka till utvecklingen av hållbara och växande företag på området, var 
och en utifrån sina uppdrag och i samverkan med kommunerna.  

 
Tillgång till rådgivning, kompetensutveckling och stöd i 
affärsutveckling och företagande är avgörande för att utveckla hållbara 
företag genom projekt. Det är viktigt att i projekten ha tillgång till kompetens 
när det gäller företagande och affärsmässighet och aktivt styra deltagarna mot 
affärsmässighet när det gäller affärsidéer. Detta ska ske samtidigt som deltagarnas 
självförtroende byggs upp vilket kräver en känslig balans. Projekten som lyckats 
bäst samverkar med aktörer runt projekten som kan tillföra nödvändig kompetens. 
Ett gott exempel är Gottsunda Factory i Uppsala och dess partnerskap med det 
lokala näringslivet. Utbildning i företagande behövs för såväl projektpersonal, 
sociala företagare som studerande på olika högre utbildningar för att säkerställa 
kompetens i företagen i framtiden.  
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Det finns goda skäl att utveckla samarbetet mellan sociala företag och 
övrigt lokalt näringsliv. De sociala företagens samverkan med näringslivet är 
vagt och inte så synligt.  Affärsrelationer, sponsring och exempel på CSR-baserade 
relationer finns men är ofta inte en naturlig del i verksamheten. Studien som 
genomförts av temagruppen visar på positiva exempel som bland annat handlar om 
att både de sociala företagen och det lokala näringslivet ökar sina möjligheter att 
göra affärer, med varandra och i samverkan som leverantörer av tjänster till 
offentlig sektor mm. Möjligheterna att hitta fler arbetsplatser som kan leda till 
anställning för långtidsarbetslösa ökar också.  

 
 

Det finns stort behov av effektstudier och kompletterande, kvalitativa, 
indikatorer vid utvärdering av Socialfonds- m fl utvecklingsprojekt. Vid 
ett seminarium med centrala aktörer och forskare diskuterades frågan om behov 
och möjlighet att mäta effekter av olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Där 
klargjordes behovet av utveckling inom uppföljning och redovisning av arbetet 
inom projekt och arbetsintegrerande sociala företag. Det finns stora behov av att för 
utförare kunna redovisa vad man gör, för beställare att kunna avgöra vad som 
fungera för särskilda målgrupper. Det kräver nya metoder och ett fokus på effekter. 
I dag förekommer en rad försök med olika redovisnings- och uppföljningsmetoder. 
En standardisering skulle vara viktig för att samhällets resurser används på bästa 
sätt och för att arbetsintegrerande sociala företag skulle kunna få genomslag för 
sina konkurrensfördelar.  

 
 

Framgångsrika projektresultat; metoder, arbetssätt värda 
att föra vidare  
Temagruppen har ännu inte analyserat och sammanställt våra underlag/studier på ett 
sådant sätt att vi kan ge tillräckligt underbyggda svar på den här frågan. Självklart har 
vi sett och ser goda exempel i projekten på metoder och arbetssätt som handlar om att 
utveckla företag, att utveckla individer, att förankra och samverka för implementering 
och fortsatt utveckling. Vi ser också projekt som har goda och/eller mycket goda 
resultat på individnivå men som ändå inte lyckas överleva eller sprida metoderna efter 
projektavslut. Arbetet med att kategorisera, analysera och sprida metoder och 
arbetssätt är en av de högst prioriterade uppgifterna när den nu pågående samman-
ställningen av fördjupningsstudiernas resultat är slutförd.  
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Aktuella utredningar eller motsvarande/ Inspel till 
utredningar:  
Statliga finansieringsinstrument för sociala företag  
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har fått i uppdrag att 
undersöka möjligheterna att anpassa befintliga statliga finansieringsinstrument till 
arbetsintegrerande sociala företag. Myndigheten ska också se över behovet av att i viss 
mån utveckla nya finansieringsmodeller. Även en kartläggning över vilka behov som 
finns av att utveckla statistiken över arbetsintegrerande sociala företag från ett individ-, 
arbetsmarknads-, och företagarperspektiv ska genomföras.  

- Temagruppen/Tillväxtverket har träffat utredningen vid tre olika tillfällen och 
då fört fram de slutsatser och förslag som utvecklats av temagruppen och inom 
tidigare projekt. Vi har också tillhandahållit underlag, information och 
kontaktuppgifter mm till utredarna.  

- Förslag: Att regeringen beslutar om att avsätta särskilda medel till en fond 
eller liknande för utlåning riktad till företagandet inom social 
ekonomi/idéburna organisationer och arbetsintegrerande sociala företag. Samt 
att kreditprövning ska göras av personer med kunskap om affärsidéer, 
organisation och förutsättningar inom sektorn. Modeller finns bland annat i 
Storbritannien.  

 
Översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  
Cristina Husmark Pehrsson ska se över de arbetsmarknadspolitiska insatserna för 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och hur denna 
grupp kan få och behålla ett arbete. Utgångspunkten för utredningen är att insatserna 
ska vara flexibla och komma de personer till del som har störst behov av dem. 
Utredningen ska vara färdigställd den 16 april 2012. 

- Temagruppen har träffat utredningens huvudsekreterare vid två tillfällen och 
fört fram synpunkter som utvecklats av temagruppens medverkande 
organisationer kring förutsättningarna inom arbetsmarknadspolitiken för 
arbetsintegrerande sociala företag.  

- Cristina Husmark Pehrsson deltog i seminariet i Riksdagen och ställde då 
mycket frågor och bjöd in till fortsatt dialog.  
Förslag: Att regeringen ska besluta om att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att 
utarbeta ett särskilt program för arbetsintegrerande sociala företag som löser de 
problem med delar av dagens regelverk som direkt motverkar möjligheterna att 
använda arbetsintegrerande sociala företag som åtgärd inom 
arbetsmarknadspolitiken och som arbetsplats för personer med lönebidrag eller 
trygghetsanställning.  
 

Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av 
upphandlingsstatistiken  
Utredaren Anders Wijkman ska ta ställning till om upphandlingsreglerna i tillräcklig 
utsträckning gör det möjligt för upphandlande myndigheter att göra goda ekonomiska 
affärer och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska 
hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag. 
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- Temagruppen har en representant i utredningens referensgrupp och medverkar 
till Tillväxtverkets remissvar på utredningens del- och slutbetänkanden.  

- Förslag: Förslag som lämnas av temagruppen handlar framför allt om att 
stärka möjligheten till och kravet på att ta sociala hänsyn vid upphandling men 
också att verka för att formerna för upphandling i högre grad utformas så att de 
underlättar för små leverantörer, för samverkan och för mer 
funktionsrelaterade upphandlingar.  

 
Ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd. Upphandlings-
stödsutredningen. En särskild utredare har fått i uppdrag att utreda hur 
upphandlings-stödet bör samordnas i syfte att öka kompetens, tillgänglighet, 
enhetlighet och synlighet gentemot upphandlingsmarknadens aktörer. Det är viktigt att 
stödet bidrar till att stärka kompetensen såväl hos upphandlande myndigheter eller 
enheter som hos leverantörer. Detta bör ske genom att i första hand samordna den 
upphandlingsstödjande verksamheten inom ramen för en befintlig myndighet. Om 
ingen befintlig myndighet skulle visa sig lämplig kan utredaren även överväga 
inrättandet av en ny myndighet. 
 
 

Konkreta förslag till den nationella politiken samt förslag till initiativ 
tillsammans med ESF-rådet 

 
- Skapa riktade finansieringslösningar för företagandet inom den sociala 

ekonomin, med särskilt fokus på investeringar för utveckling och tillväxt se 
ovan.  
 

- Stärkt fokus på stöd till affärsutveckling och kompetensutveckling för små 
företag och företagandet inom den sociala ekonomin för att stärka 
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, nya jobb och hållbarhet i företagen. 
 

- Möjliggöra för verksamma men inte anställda att delta i kompetens- 
utvecklingsinsatser inom PO 1 eller likvärdigt program i Socialfonden nästa 
programperiod.  
 

- Ta initiativ till och finansiera utveckling, prövning och samordning av metoder 
att mäta effekter av olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken med fokus på i 
individens nytta och samhällsnytta.  
 

- Verka för större möjligheter till ”pärlbandsprojekt” inom Socialfonden och/eller 
i samarbete med andra offentliga aktörer på området, se ovan.  

 
- Initiativ till att få igång projekt/processer mm för att validera projektutveckling 

och företagsstart men också individuell kompetens i projekt inom den sociala 
ekonomin. Metoder och exempel behöver utvecklas och spridas. Socialfonden 
skulle kunna finansiera metodutveckling på området.  
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- Ta initiativ till/uppmuntra projekt med dubbla strategier – fokus på individ och 
utveckling av den lokala/regionala strukturen parallellt för att förbättra 
förutsättningarna för lärande, förankring, tillvaratagande av goda resultat och 
övergång till verksamhet mm.  

 
- Verka för att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att utarbeta ett särskilt program 

för arbetsintegrerande sociala företag som innebär att de av 
Arbetsförmedlingens nuvarande regler som direkt motverkar syftet med och 
organiseringen av arbetsintegrerande sociala företag inte behöver tillämpas i 
samarbetet med dessa företag. Det gäller framför allt regleringen av 
förutsättningar vid lönebidragsanställningar.  

 
 
 
 
Stockholm den 29 november 2011 
 
 
 
 
Eva Johansson, projektledare Temagruppen Entreprenörskap & Företagande 


