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Inledning och sammanfattning
Föreliggande rapport utgör slutlig utvärderingsrapport från Framtidsutbildning AB av det genom
Europeiska socialfonden finansierade utvecklingsprojektet Kompetensbyrån i Dalarna.
Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har pågått från 2012-02-01 till och med 2014-06-27.
Projektet riktade sig till arbetssökande som är långtidsarbetslösa och har kontakt med samordningsförbund, arbetsförmedlingar, individ- och familjeomsorgsenheter, kommunal psykiatri och/eller
daglig verksamhet inom ramen för LSS och SoL lagstiftningarna. Avsikten med projektet var att
stödja initiativ till att bilda sociala företag som skulle kunna erbjuda projektets målgrupp arbete.
De behov som projektet Kompetensbyrån i Dalarna arbetat för att tillgodose har varit bristen på
anpassade arbetsträningsplatser/arbetsplatser för långtidsarbetslösa som på arbetsmarknaden i
Dalarna fått allt svårare att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Flertalet av de arbetssökande
i målgruppen antogs också vara i behov av kontinuerlig handledning och rehabiliteringsstöd samt
behov av att stärka sitt självförtroende och tilliten till sin egen förmåga att påverka sin livssituation.
Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har haft två huvudmålsättningar, dels att skapa fler möjligheter
till arbete och arbetsträning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och dels att skapa
en inkubator som kan fungera som en varaktig stödverksamhet för etablering av sociala företag.
Projektet har också haft för avsikt att kunna bidra till systempåverkan samt att medverka i den
offentliga debatten kring socialt företagande.
Framtidsutbildning AB erhöll 2012-08-27 från projektägaren, Gagnefs kommun, uppdraget att
genomföra utvärdering/följeforskning i projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Utvärderingen av
projektet har genomförts av ett team på tre konsulter med undertecknad som huvudansvarig.
Utvärderingsuppdraget genomfördes under perioden 2012-09-01 – 2014-06-27. Under projektets
genomförandefas har utvärderingsarbetet fokuserat på de viktiga processerna i projektet och hur
de fungerat i relation till målsättningar och förväntade effekter på individ-, organisations- och
strukturnivå. Tre delrapporter har utgjort underlag för dialog med projektets styrgrupp, projektledarna samt de i projektet ingående verksamheterna och har levererats enligt följande:
• Följeforskningsrapport 1, 2013-02-13.
• Följeforskningsrapport 2, 2013-09-03.
• Följeforskningsrapport 3, 2014-01-31.
2014-06-24 levererade Framtidsutbildning AB dessutom en preliminär slutlig utvärderingsrapport av
projektet Kompetensbyrån i Dalarna till projektägaren och projektets styrgrupp. Den innehöll dels
en beskrivning och analys av projektets resultat och effekter samt dels ett förslag till spridning och
implementering av projektets erfarenheter. Den preliminära sluttrapporten byggde på kvantitativa
och kvalitativa data till och med 31 mars 2014.
Därefter har kompletterande information inhämtats även för perioden april – juni 2014.
Med leveransen av föreliggande rapport avslutas det utvärderingsuppdrag som Framtidsutbildning
AB haft att utföra.
I det följande kommer projektets namn frekvent förkortas från Kompetensbyrån i Dalarna till endast
Kompetensbyrån.
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Rapportens innehåll
I denna slutliga utvärderingsrapport är ambitionen att summera projektets utfall samt påverkan
utifrån det samlade utvärderingsunderlag som genererats samt att presentera ett dialogunderlag
kring den framtida uppbyggnaden av en inkubator/stödstruktur för socialt entreprenörskap.
Föreliggande rapport riktar sig till framförallt följande aktörer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Europeiska socialfonden genom ESF-rådet i Norra Mellansverige.
Projektägaren och projektorganisationen.
De i projektet medverkande sociala företagen och initiativen till sådana.
Utbildningsanordnare och andra resurser som tillfört kunskap i projektet.
I projektet Kompetensbyrån samverkande aktörer som samordningsförbund, kommuner,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Coompanion i Dalarna med flera.
Kompetensbyrån ekonomisk förening som nu ska implementera projektets lärande i
en inkubator/stödstruktur.
Region Dalarna.
Temagruppen Entreprenörskap & Företagande.
Sveriges kommuner och landsting.

Rapporten innehåller förutom detta inledande avsnitt tre delar:
• I den första delen redovisas och analyseras projekts resultat och effekter utifrån syfte,
målsättningar och förväntade effekter.
• I den andra delen redovisas och analyseras projektets genomförandeprocesser samt de
strategier och metoder som använts för att generera resultat och effekter på individnivå,
organisationsnivå samt strukturell nivå.
De två första delarna utgår från det grundläggande utvärderingsuppdrag som Framtidsutbildning AB
har utfört för Gagnefs kommun.
• Den tredje delen utgör redovisning av det tilläggsuppdrag som Framtidsutbildning AB erhöll
2014-06-01 med inriktning mot spridning och implementering av projektet Kompetensbyråns
erfarenheter och lärdomar.
De tre delarna ska ses som en helhet som är avsedd dels att ge en summativ spegling av projektgenomförande samt av resultat och effekter men också att sätta in utfallet av projektet både i ett
tillbakablickande perspektiv och i ett framtidsperspektiv.

8

Europeiska socialfondens intentioner
Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har finansierats genom Europeiska socialfonden. Denna är
en investeringsfond vars uppdrag är att tillföra medel i utvecklingsprocesser som syftar till att på ett
långsiktigt och hållbart sätt förändra arbetsmarknadens inkluderande förutsättningar. Idag är allt för
många exkluderade från arbetsmarknaden och därmed möjligheten att försörja sig själva.
Europeiska socialfonden bestod under den programperiod (2007-2013) då projektet Kompetensbyrån i Dalarna bedrevs av två programområden:
• Programområde 1 som riktade sig till personer som är etablerade på arbetsmarknaden men
som är i behov av kompetensutveckling för att möta nya krav i arbetslivet.
• Programområde 2 som riktade sig till personer som står utanför arbetsmarknaden och är i
behov av insatser för att nå innanförskap i relation till arbetsmarknaden.
Kompetensbyrån i Dalarna har genomförts med medel inom programområde 2 eftersom huvudmålgruppen har varit långtidsarbetslösa i behov av arbetsintegrerande insatser.
Europeiska socialfonden eftersträvar att genom investeringar i utvecklingsprojekt uppnå
förändringar på tre nivåer enligt följande modell:

Påverkan på
strukturnivå
Påverkan på
organisationsnivå
Påverkan på
individnivå

Projekt inom Socialfonden förväntas vara innovativa och generera mervärden i relation till det
huvudproblem som projektet arbetar med. I det fall påverkan på organisatorisk och strukturell nivå
åstadkoms i begränsad utsträckning hämmas den långsiktiga och hållbara förändring som fonden
ämnar medverka till.
Kopplingen till den strukturella nivån är tydlig i fondens programskrivning:
”Kärnan i regeringens ekonomiska politik och därmed också i arbetsmarknadspolitiken är att skapa
förutsättningar för att fler människor tidigare tar steget in på arbetsmarknaden, att fler i arbetsför ålder arbetar
och att färre lämnar arbetsmarknaden i förtid.”

9

I programskrivningen har ett övergripande mål med fonden formulerats enligt följande:
”Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud.”
Satsningarna inom programområde 2 bidrar till att den europeiska sysselsättningsstrategins mål
uppnås genom att fokusera på följande målsättningar:
”1. Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller
närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar
vidgas.
2. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap.
3. Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.
4. Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.”

Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har målsättningar som anknyter till samtliga ovan angivna
nivåer av förändringsarbete vilket beskrivs och analyseras i denna rapport.

Sammanfattning av utvärderingens slutsatser
Utvärderingen visar att projektet Kompetensbyrån i Dalarna även om det är ett relativt litet projekt
sett till antal deltagare och i ekonomiskt resursmässig insats har kunnat tillföra betydelsefulla värden
såväl i kortsiktiga prestationer/resultat som i lärande vilket på sikt kan generera multiplikatoreffekter.
Det innovativa med projektverksamheten är att arbetsintegrerande socialt företagande, som är en
relativt marginell företeelse i Sverige, ses som ett primärt verktyg för att bredda arbetsmarknaden för
långtidsarbetslösa med olika funktionshinder.
Projektet har tillfört medverkande sociala företag och initiativ till sådana samt de som är
verksamma i dessa organisationer väsentlig kunskap genom rådgivning, stöd, erfarenhetsutbyte
i nätverk, utbildningar och handledning i verksamheternas utvecklingsprocesser.
Projektverksamheten kan sägas ha haft en tentativ och pragmatisk metodisk ansats då det också funnits
en ambition att utveckla de rådgivande och stödjande insatserna metodiskt. Projektets tillgängliga
resurser har i hög utsträckning använts för att tillgodose de stödbehov som under projektets gång
efterfrågats av de medverkande sociala företagen och initiativen till sådana. Ansatsen kan sägas ha
varit inlyssnande och rådgivande snarare än normgivande. Projektet har också samordnat de regionala
resurser som är tillgängliga för utveckling av arbetsintegrerande socialt företagande genom att
samverka med framförallt samordningsförbund inom Finsam (finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner samt landsting/region) och med Coompanion Dalarna.
En av projektets huvudmålsättningar har varit att bredda arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa genom
att bidra till att sociala företag i regionen kan anställa fler samt utöka antalet arbetsträningsplatser.
Sammanlagt har 15 olika verksamheter tagit emot deltagare i projektet. Sex av dessa var redan vid
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projektets start verksamma sociala företag. Under projektets gång har ytterligare två sociala företag
startats. Samtliga åtta arbetsintegrerande företag som varit aktuella i projektet har haft en positiv
utveckling under projektets gång. Den sammanlagda omsättningen i verksamheterna beräknas ha
ökat med 35 procent under den tid projektet pågått. Antalet anställda har ökat med 144 procent och
antalet arbetsträningsplatser med 72 procent.
Det andra huvudmålet med projektet har varit att etablera en inkubator/långsiktig stödstruktur för
de sociala företagen i Dalarna. Denna process har inletts under projektets gång genom att ett antal
aktörer tillsammans har bildat Kompetensbyrån ekonomisk förening. Det är denna organisation
som nu kommer att ta vid och driva utvecklingsarbete kring socialt företagande efter projektet slut.
Föreliggande rapport är en samlad dokumentation av de erfarenheter och det lärande som skett i
projektet Kompetensbyrån i Dalarna och kommer enligt Kompetensbyrån ekonomisk förening att
ligga till grund för det fortsatta implementeringsarbetet.
Viktiga framgångsfaktorer i projektet har varit att de utvecklingsinsatser som gjorts har kunnat
bygga på tidigare genomförda utvecklingsinsatser och erfarenheter. Genomförandet har präglats av
engagemang och drivkraft på hög nivå hos många enskilda personer. Genom att många aktörer från
olika organisationer bidragit i utvecklingen av de medverkande verksamheterna har projektets insatser
också kunnat samordnas med andra aktörers insatser vilket förstärkt möjligheterna till utveckling.
Det har varit en fördel att sociala företag och initiativ till sådana som är i olika faser av sin verksamhetsutvecklingsprocess har deltagit. Detta har medfört att man kunnat lära av varandra.
Det har också funnits motverkande krafter i utvecklingsprocessen. Även om mycket kunskap har
tillförts genom både projektverksamheten och parallella utvecklingsinsatser av andra, till exempel
Coompanion i Dalarna, så uppvisar verksamheterna brister både i sitt affärsmannaskap och i sin
professionalitet när det gäller rehabiliteringsverksamheten. Detta är helt naturligt med tanke på att
det är verksamheter som endast varit igång 2-3 år. Tiden är en viktig faktor för att kunna etablera en
fungerande verksamhet. Samtidigt är det tydligt att verksamheterna behöver utveckla sin kapacitet
både affärsmässigt och när det gäller att kunna erbjuda kvalitativ arbetslivsinriktad rehabilitering.
De sociala företagen i Dalarna har genom projektet Kompetensbyrån blivit mer kända och synliga
vilket är en viktig del i den framtida utvecklingen. Fortfarande har dock de sociala företagen i Sverige
inte den legitimitet som sociala företag har i många andra europeiska länder.
För att skapa bättre finansieringsmässiga förutsättningar, fortsätta utveckla den förvaltningsmässiga
kapaciteten och professionaliteten i de sociala företagens verksamhet samt för att kunna bättre utnyttja
det sociala entreprenörskapets potential föreslås en bred inkubatorverksamhet utvecklas i form av
ett Utvecklingscenter för socialt entreprenörskap. Ett sådant utvecklingscenter skulle kunna omfatta hela
Dalarna och vända sig till företag, offentlig sektor och föreningar för att i samverkan kunna skapa
sociala innovationer. Utvecklingen av en sådan verksamhet behöver ses i ett långsiktigt perspektiv
och stödjas av en långsiktig strategi för utveckling av socialt entreprenörskap nära kopplad till den
regionala planen.
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Projektets syfte, målsättningar samt förväntade
resultat och effekter
Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har bedrivits inom ramen för Europeiska socialfondens
programområde 2, ökat arbetskraftsutbud, och pågått från 2012-02-01 till och med 2014-06-27.
Projektet har varit avsett för arbetssökande som är långtidsarbetslösa och har kontakt med
samordningsförbund, arbetsförmedlingar, individ- och familjeomsorgsenheter, kommunal psykiatri
och/eller daglig verksamhet inom ramen för LSS- och SoL- lagstiftningarna.
Perioden 2012-02-01 – 2012-08-31 utgjorde en mobiliseringsfas för planering och igångsättande
av projektverksamheten. Deltagare har registrerats i projektet från 2012-09-01 och framåt.
Projektansökan till Europeiska socialfonden samt projektets avstämningsrapport efter avslutad
mobiliseringsfas utgör referensram för utvärderarnas avgränsning av projektets syfte och målsättningar.
Avsikten med projektet har varit att stödja initiativ till att bilda sociala företag som kan erbjuda
projektets målgrupp arbete. Projektets målgrupp är enligt rapport efter genomförd mobiliseringsfas:
”Människor som står långt från arbetsmarknaden. personer som varit arbetslösa och/eller sjukskrivna i
många år. En del har aldrig haft något arbete. I målgruppen ingår även personer från LSS/daglig verksamhet.
Flertalet av de arbetssökande i målgruppen är i behov av kontinuerlig handledning och rehabiliteringsstöd samt
av att stärka sitt självförtroende och tilliten till sin egen förmåga att påverka sin livssituation för att kunna
komma i arbete.”
Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har utifrån de beskrivna behoven haft fokus på att skapa fler
möjligheter till arbete och arbetsträning för den beskrivna målgruppen. Socialt företagande har
setts som det primära verktyget för att uppnå projektets syfte. Samtidigt fanns redan före projektets
tillkomst en medvetenhet om att de sociala företagen var i behov av olika former av stöd i etableringsfasen. Därför har det i projektets verksamhet också funnits både kort- och långsiktiga målsättningar
för att ge sådant stöd till de sociala företagen. På kort sikt har det handlat om en ambition att förse
de i projektet medverkande organisationerna med information, rådgivning, kunskap och erfarenhetsutbyte för att stärka medverkande verksamheters möjlighet att etablera sig samt utveckla drift av
socialt företagande. På lång sikt har målet varit att bidra till att skapa en inkubator som kan fungera
som en varaktig stödverksamhet för etablering av sociala företag efter projektets slut.
I projektansökan finns formulerade mål såväl på individnivå, organisationsnivå som på strukturnivå.
Projektets övergripande målsättningar har varit att:
• Personer som står långt från arbetsmarknaden ska få fler möjligheter till arbete och arbetsträning.
• En inkubator/kompetensbyrå skapas och utvecklas till en bestående verksamhet som stöd till
sociala företag och initiativ som avser att bli sociala företag.
På individnivån har målen varit att:
• 50 procent av deltagarna efter avslutat projekt ska vara verksamma i ett socialt företag alternativt i
ett initiativ för att starta ett socialt företag.
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• Deltagarna i projektet ska ha kunskap om socialt företagande. Få insikt i vad det innebär
att jobba tillsammans med och ta hänsyn till andra. Ha förståelse för och insikt om sin egen
betydelse för en bra verksamhet.
• Minst 50 procent av deltagarna efter avslutat projekt ska uppleva ett ökat självförtroende och
ökad tilltro till den egna förmågan samt en upplevd bättre hälsa.
På organisationsnivå har målen angetts vara att:
• De initiativ som avser bilda sociala företag ska, genom stöd från Kompetensbyrån i Dalarna,
utvecklas till lärande miljöer för människor i behov av extra stöd i form av rehabilitering och
arbetsträning.
• Minst 75 procent av deltagarna (initiativen) ska vara nöjda med den handledning de får genom
Kompetensbyrån.
Utöver ovan angivna mål har följande delmål funnits med projektverksamheten:
• Deltagarna ska få möjlighet att tillsammans testa idéer, utveckla sin egen kompetens och få en
bredare kunskapsbas.
• Utveckla minst en testverksamhet där en funktionsnedsättning utgör grunden för en affärsidé
som kan öka tillgängligheten i samhället.
• Öka kunskapen och medvetenheten om tillgänglighet.
• Öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet.
• Öka kunskapen om hur man kan arbeta i sociala företag i andra länder.
Projektets arbete med tillgänglighet och jämställdhetsintegrering har haft som målsättning att:
• Bidra till att deltagarna genom empowerment tar makten över sina egna liv.
• Demokrati, makt, egenmakt och möjlighet att påverka ska vara grundläggande för hela projektet
och oberoende av vilket kön deltagaren har.
• Göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för målgruppen genom etablering av fler sociala företag.
Dessutom har följande strukturpåverkande mål funnits i verksamheten:
• Minst 60 procent av politiker i ledande position, chefer för kommuner och landsting samt
statliga förvaltningar i Dalarna ska ha kunskap om vad sociala företag är och hur en fortsatt
positiv utveckling kan stödjas.
• Även det andra huvudmålet, att skapa en inkubator/stödstruktur utgör en strukturpåverkande
målsättning.
• Projektet har också, enligt ansökan, haft för avsikt att kunna bidra till systempåverkan och att
medverka i den offentliga debatten kring socialt företagande.
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Sammanfattningsvis kan sägas att projektets fokus har varit att stödja initiativ till utveckling av
socialt företagande samt etablerade sociala företags fortsatta utveckling. Detta har förväntats ske
genom utbildning, vägledning och skapande av en inkubator. Rehabilitering, arbetsträning, kompetensutveckling och självutvecklande insatser genom socialt företagande ses i ansökan som en väg att nå
projektets målsättningar relaterade till att individer som befinner sig i utanförskap ska finna vägar till
egen försörjning. Etablering av nya sociala företag förväntas skapa nya anpassade arbetsplatser och
arbetsträningsplatser. Projektet ska även sprida kunskap om socialt företagande.
Det mervärde som projektet har haft som syfte att generera uttrycks på följande sätt i avstämningsrapporten efter genomförd mobiliseringsfas:
”Projektet skapar mervärde för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden genom att dels få
testa sin arbetsförmåga och dels få medverka till att utveckla entreprenörskap. De olika initiativ som projektet
bygger på blir lärande miljöer för individen. Effektivare metoder utvecklas och kommer till användning.
Det är samhällsekonomiskt lönsamt när individer går från utanförskap till arbete. Att arbeta/arbetsträna
efter sin förmåga medverkar till att individer utvecklas och stärker sin möjlighet att påverka sitt eget liv –
empowerment. Samverkan mellan nya och befintliga sociala företag stärks. Genom fler sociala företag ökar tillgången på arbetsträningsplatser vilket underlättar för kommunerna, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.
Projektet leder till ökad samverkan mellan olika aktörer i länet och när projektet är genomfört ska en
bestående stödstruktur finnas kvar som underlättar för kommande initiativ som vill utvecklas till sociala
företag.”

Utvärderingens inriktning och
genomförande
Framtidsutbildning AB erhöll 2012-08-27 från projektägaren, Gagnefs kommun, uppdraget att
genomföra utvärdering/följeforskning i projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Utvärderingen av
projektet har genomförts av ett team på tre konsulter med undertecknad som huvudansvarig.
Av uppdragsbeskrivningen framgår att:
”Utvärderingen ska vara formativ och vara ett stående och centralt inslag i styr- och projektgrupp. Den formativa
processen har projektets del- och huvudmål som utgångsläge för sina insatser. Den slutgiltiga utvärderingen av
projektet ska beskriva processen i kvalitativa termer, där svagheter och styrkor i projektets olika delar ingående
beskrivs samt hur projektets väg mot del- och huvudmålen kommit att förändras med hjälp av den formativa
utvärderingen. Till utvärderingen adderas de kvantitativa resultaten.
Utvärderingen ska genomföras kontinuerligt och gentemot ställda mål vilket ger styrgruppen och projektgruppen
möjlighet att avläsa den aktuella statusen och färdriktningen i projektet. Summan av insatserna kan i slutet
av projektet användas till en summativ och slutgiltig utvärdering av projektet samt användas för spridning av
projektresultat. En slutlig utvärderingsrapport ska levereras senast 2014-09-30.
Syftet med processutvärderingen ska vara att utifrån uppställda mål kontinuerligt följa processen genom att
beskriva, värdera och analysera projektets genomförande och återkoppla till projektets styrgrupp och projektgrupp för att en så hög måluppfyllelse som möjligt ska uppnås. Den ska även lyfta fram olika hinder och
svårigheter under projektets gång men självklart även se positiva inslag hos individer, företag och andra
samverkanspartners.
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Det övergripande målet med följeforskningen ska vara att skapa kontinuerligt lärande i projektet samt att
bidra till ett effektivt genomförande med hjälp av uppföljning och indikatorer, egna utvärderingsinsatser samt
löpande metod- och processtöd.”
Den externa utvärderingsinsatsen ses i rapporten efter mobiliseringsfasen som ett viktigt verktyg
för att utveckla projektets lärandeansats. Förväntningarna på den externa utvärderingsansatsen
uttrycks bland annat på följande sätt:
• ”Utvärderaren kommer att vara ett stöd i det pågående arbetet genom att ifrågasätta och vägleda.
• Utvärderingen kommer att ske genom en öppen och kontinuerlig process. Utvärderaren ska systematiskt
följa och dokumentera projektets genomförande samt studera förutsättningarna för att program- och
projektmålen uppnås.
• Kontinuerlig rapportering sker till styrgruppen.”
Utvärderingsinsatsen har utgått från dessa formuleringar samt med utgångspunkt i det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalet med projektägaren kring den externa utvärderingen.
För att kunna leverera en utvärderingsinsats i enlighet med ovan beskrivning har Framtidsutbildning
AB arbetat i enlighet med nedan beskrivning. Utvärderingsuppdraget har genomförts under perioden
2012-09-01 – 2014-06-27 och omfattat såväl process-, resultat- som effektutvärdering. Utvärderingen
har bedrivits i enlighet med metodik för lärande utvärdering/följeforskning. Utvärderingsmodellen
tydliggörs i nedan redovisad figur.

Utvärderande perspektiv

Följeforskningsperspektiv

Effektutvärdering
Resultatutvärdering
Processutvärdering

Resurs

Aktivitet

Resultat

Effekt

Nytta

Lärande perspektiv
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Det utvärderande perspektivet har varit grunden i arbetet och inneburit att utvärderarna samlar in
information kring genomförda aktiviteter och utfallet av dessa för att ta tillvara lärdomar och erfarenheter.
Följeforskningsperspektivet innebär att utvärderarna har följt projektets utvecklingsprocess och
löpande gett återkoppling till projektaktörerna men också att projektets verksamhet har relaterats
till en bredare kontext och förankrats i teorier och forskning.
Viktig omvärldskunskap och relevanta teoretiska ansatser har i utvärderingen beaktats framförallt
på följande områden:
• Arbetslivsinriktad rehabilitering.
• Socialt företagande.
• Stödstrukturer och inkubatorverksamhet.
Det lärande perspektivet har syftat till att återföra centrala lärdomar och erfarenheter till projektet
och andra relevanta aktörer. Detta har skett såväl muntligt som skriftligt. Den lärande process som
initierats genom utvärderingen och genom dialogen med berörda projektaktörer har syftat till att
bidra till en hållbar implementering av projektet.
Utvärderingsarbetet har i hög utsträckning kunnat genomföras utifrån modellen för Lärande utvärdering
samt i enlighet med den gemensamma planeringen mellan uppdragsgivare och utförare. Detta har
väsentligt underlättats av en stor öppenhet och lyhördhet samt vilja att ta till sig den utvärderingsinformation som presenterats av utvärderarna från projektaktörernas sida.
Under projektets genomförandefas har utvärderingsarbetet fokuserat på de viktiga processerna
i projektet och hur de fungerat i relation till målsättningar och förväntade effekter på individ-,
organisations- och strukturnivå. I denna slutliga utvärderingsrapport är ambitionen att summera
projektets utfall samt påverkan på olika nivåer.
Resultat, effekter samt påverkansfaktorer redovisas och analyseras utifrån projektets egen målsättningsstruktur samt utifrån Europeiska socialfondens horisontella kriterier och programkriterier.
Med resultat avser undertecknad iakttagbara kortsiktiga prestationer av projektverksamheten i relation
till formulerade målsättningar och med effekter avses såväl kortsiktig som möjlig långsiktig påverkan
vilka kan antas vara en följd av projektorganisationens aktiviteter.
Undertecknad har utgått från följande grundfrågeställning: Vilka resultat har uppnåtts och vilka effekter
kan redan idag konstateras?
För att spegla resultaten har undertecknad först gjort en bedömning av om den planerade insatsen
har genomförts. Därefter beskrivs och analyseras vad den genomförda insatsen medförde för mottagaren. De omedelbara effekterna belyses genom att reflektera kring vilken skillnad insatsen i fråga
hade för mottagaren.
Resultatet är insatsens slutprestation det vill säga vad som konkret har åstadkommits. Utfallet av
insatsen utgörs av konsekvensen av att slutprestationen når den tänkta målgruppen för insatsen.
En effekt däremot är skillnaden mellan vad som blev utfallet av en insats i förhållande till utfallet
om insatsen inte hade genomförts.
Resonemangen ovan baseras på definitioner av statsvetaren Evert Vedung i boken Utvärdering i
politik och förvaltning (2009).

16

Resultat och effekter är i vissa delar kvantitativt mätbara men har också kvalitativt speglats genom
att inhämta målgruppens uppfattning om projektverksamheten. Projektets resultat och effekter
belyses även genom analytiska resonemang utifrån såväl iakttagbara resultat som olika projektaktörers
bedömningar.
För att kunna beskriva och analysera projektets resultat och effekter har utvärderarna inhämtat
material på följande sätt:
• Tagit del av projektets egen dokumentation i form av månatliga lägesrapporter till
ESF-rådet i Norra Mellansverige, mötesprotokoll, egna resultatuppföljningar av deltagare,
statistikredovisningar till SCB samt projektets beskrivningar av sina aktiviteter och arbetsmetoder.
• Genomfört enkäter och intervjuer med deltagare, arbetsgivare, projektägare, projektledning och
projektmedarbetare samt olika samverkansaktörer.
• Omvärldsbevakat i projektet relevanta områden såsom arbetsmarknad, arbetslivsinriktad
rehabilitering (utredning och insatser), supported employment/education, Corporate Social
Responsability (CSR), stödstrukturer, inkubatorverksamhet samt socialt företagande.
Analysarbetet har haft sin grund i den s.k. programteoretiska modellen som i huvudsak innebär att
beskriva och analysera på vilket sätt projektets resurser omformats till relevanta aktiviteter i relation
till de behov som projektet avsett att tillgodose, vilka resultat som projektet genererat i relation till
formulerade målsättningar, vilka effekter som uppkommit som en direkt följd av projektets verksamhet
samt vilken nytta projektet medfört i form av påverkan på individ-, organisations- och strukturnivå.
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Del ett – Resultat och effekter
I detta avsnitt redovisas och analyseras projektets utfall relaterat till syfte, målsättningar samt
förväntade resultat och effekter utifrån genomförd följeforskning samt avrapportering och dialogmöten med projektteamet och projektets styrgrupp.

De viktigaste resultaten och effekterna
Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har i hög utsträckning arbetat i enlighet med uttryckta syften
och målsättningar samt uppnått eftersträvade resultat och effekter på individ- och organisationsnivå.
Däremot är resultat och effekter mindre framträdande på strukturnivå.
Nedan beskrivs i vilken utsträckning projektet har genomfört de aktiviteter man planerat att
genomföra samt uppnått specifika resultat- och effektmål på olika nivåer.
Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har på ett grundläggande plan bidragit till att:
• Utveckla de arbetssökande som har deltagit i projektet, såväl deras personliga förmågor som
kompetens att utföra olika arbetsuppgifter.
• Synliggöra arbetsintegrerande socialt företagande generellt samt de medverkande sociala
företagen specifikt.
• Skapa förutsättningar för utvecklingen av de medverkande sociala företagen genom
rådgivning, stöd i olika former, kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser, studiebesök
och erfarenhetsutbyte.
• Initiera utvecklingen av en stödstruktur genom bildandet av Kompetensbyrån
ekonomisk förening.
Projektet har inte nått den beslutsfattande nivån (politiker och högre tjänstemän) i den utsträckning
som eftersträvats och inte heller kunnat påverka de medverkande kommunerna i förväntad utsträckning.
Genom att projektets resurser till största delen använts för att arbeta med de tre först nämnda punkterna
så är utvecklingen av en stödstruktur fortfarande i en planerande fas. Det finns i dagsläget inga
resurser för att genomföra stödstruktursverksamhet. Däremot har en grund för en sådan verksamhet
lagts.
Utfallet av projektet framgår av följande avsnitt. Redovisning och analys integreras. För att öka
läsbarheten delas redovisningen in under delrubriker som svarar mot strukturen avseende syfte,
målsättningar samt förväntade resultat och effekter på individ-, organisations- samt strukturnivå.
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Övergripande målsättningar
Undertecknad har erhållit uppgifter om projektdeltagarna från projektledaren dels genom en
förteckning av deltagande arbetssökande uppdelad på respektive verksamhet samt dels genom den
redovisning som alla projekt gör till Statistiska centralbyrån (SCB). Dessa källor är inte helt överensstämmande men kompletterar varandra. Redovisningen baseras på båda källorna men i huvudsak på
den redovisning som skett till SCB. Förutom dessa källor har undertecknad erhållit uppgifter från
respektive verksamhet kring antalet anställda samt personer i arbetsträning.
Sammanlagt 15 verksamheter har berörts av projektet men fem av dessa verksamheter har endast
marginellt deltagit i projektets insatser. Sammanlagt har 102 långtidsarbetslösa registrerats som
deltagare i dessa verksamheter under perioden 2012-09-01 – 2014-06-27.
Tio verksamheter kan sägas ha utgjort huvudmålgruppen för projektets stödinsatser på organisationsnivå.
Dessa verksamheter har under ovan angiven period haft totalt 85 personer registrerade som deltagare
i projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Av de i huvudmålgruppen ingående verksamheterna var två
verksamheter etablerade sociala företag när de gick in i projektet, fyra verksamheter kan sägas ha
byggts upp under projektets gång men var redan registrerade när projektet startade. De fyra återstående betecknas som initiativ till bildande av sociala företag. Två av dessa är fortfarande initiativ
medan de andra två har registrerat sig som ekonomiska föreningar och startat sin verksamhet.
Bland de fem verksamheter som mer perifert har berörts av projektet så finns tre verksamheter som
initialt hade en intention att vara initiativ till socialt företagande men som ganska omgående visade
sig sakna intresse för detta. Två av verksamheterna har kommit med i ett sent skede av projektet och
därför i mindre utsträckning fått del av projektets insatser. De fem nämnda verksamheterna har dock
arbetat med 17 av de till SCB redovisade deltagarna.
För tillfället kan det sägas finnas åtta verksamma arbetsintegrerande företag. Sex av de åtta verksamma
arbetsintegrerande sociala företagen har en verksamhet som pågått i två eller flera år medan de två
övriga är nystartade. Vid projektets start hade dessa företag sammanlagt 16 anställda. Vid projektets
avslutning hade antalet anställda ökat till 39 personer vilket innebär en ökning med 144 %.
I den redovisade siffran har inte korttidsanställda/timanställda under sommaren medräknats.
De 39 anställningarna utgörs av 28 tillsvidareanställningar på heltid och 11 tillsvidareanställningar
på deltid. Nyanställningarna utgörs huvudsakligen, men inte helt, av personer som först har varit
projektdeltagare och sedan övergått till en anställning i det sociala företaget. Av projektets redovisning
till SCB framgår att 22 projektdeltagare har avslutats till en anställning och att två personer som
har deltagit i projektet har avslutats för att de påbörjat en utbildning. Bland de som avslutats till en
anställning har fyra personer kunnat skaffa ett arbete utanför de sociala företagen medan 18 personer
har anställts i de medverkande sociala företagen.
Antalet arbetsträningsplatser har också ökat men inte alls i samma utsträckning som anställningarna.
Vid projektets början hade de åtta nu verksamma sociala företagen sammanlagt 18 arbetsträningsplatser.
Dessa har nu ökat till 31 vid mättidpunkten 2014-06-30 vilket innebär en ökning med 72 procent.
Två företag står dock för två tredjedelar av arbetsträningsplatserna medan övriga i genomsnitt har
två arbetsträningsplatser vardera. 45 procent av arbetsträningsplatserna har dessutom endast funnits
en kortare period då dessa finns i en av de nystartade verksamheterna. Undertecknad menar att
anledningen till att de i projektet verksamma sociala företagen har relativt få arbetsträningsplatser är
att arbetsträningen i huvudsak sker som en introduktion till en anställning i företagen och inte som
en rehabilitering för att kunna söka arbete utanför de sociala företagen.
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Kompetensbyrån ekonomisk förening är under bildande och har genomfört ett antal möten för att
diskutera stadgar och verksamhet. En interimsstyrelse valdes 2013 och en ny styrelse i juni 2014 som
kommer att arbeta vidare med stödstrukturen efter projektets slut. I styrelsen ingår ett antal personer
som på olika sätt aktivt vill verka för utvecklingen av en stödstruktur. En frekvent diskussionspunkt
under bildandeprocessen har varit Kompetensbyråns respektive Coompanion Dalarnas roll i det
framtida stödet till utveckling av socialt företagande i regionen. I projektägarens slutrapport för
projektet Kompetensbyrån i Dalarna beskrivs uppdelningen av ansvarsområden på följande sätt:

Kompetensbyrån
(Socialfond)

Coompanion
(Regionalfond)

- Individens stöd, samordning
myndigheter
- Handledning och utbildning
- Rekrytering till sociala företag
- Arbetsmiljö, rutiner, policy
- Styrning, ledning av företaget
- Branschutbildning
- Nätverket

- Information
- Startprocessen för nya
företag
- Utbildning
- Affärsutveckling
- Nätverket
- Tillväxtsatsningar i Regionen
- Finansieringslösningar
- Uppföljning och rådgivning

Kunskapsinhämtning kring stödstruktursverksamhet har under bildandeprocessen skett genom
möten med representanter för befintliga stödstrukturer, bland andra Vägen Ut-kooperativen och
GF Sak i Göteborg. Ett underlag för dialog kring en framtida stödstrukturs roll och verksamhet har
också utarbetats av undertecknad på uppdrag av projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Materialet
presenteras i den tredje delen av denna rapport.
I projektägarens slutrapport av projektet Kompetensbyrån ges förslag beträffande de tjänster
som en framtida stödstruktur bör erbjuda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning och samordning med myndigheter.
Bokföringstjänster.
Upphandlingar.
Avtal och avtalshantering.
Dokumentation, rutiner och kvalitetssäkring.
Tillgång till expertkompetens inom olika områden.
Utbildning.
Personalförmedling.
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Det är dock fortfarande en betydande osäkerhet både kring vad de sociala företagen kommer att
efterfråga för tjänster samt hur en stödstruktur ska finansieras.

Mål på individnivå
Enligt projektets redovisning till SCB har, som ovan nämnts, sammanlagt 102 personer deltagit i
de 15 verksamheter som berörts av projektet.

Deltagarnas fördelning i fråga om kön och ålder
Av de sammanlagt 102 inskrivna deltagarna är 45 procent män och 55 procent kvinnor vilket
innebär en relativt jämn könsfördelning. Åldersmässigt uppvisar projektet en spridning på olika
åldersintervall men en mycket hög andel av deltagarna, 46 procent är 45 år eller äldre. Köns- och
åldersfördelning framgår av nedan cirkeldiagram.

55 %

45 %

Män
Kvinnor

11 %
24 år eller yngre

21 %

25 - 34 år

45 %
25 %
18 %

35 - 44 år
45 - 54 år
55 år eller äldre
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Åldersfördelningen ser som framgår av diagrammet ut som följer:
•
•
•
•
•

24 år eller yngre, 11 procent.
25-34 år, 25 procent.
35-44 år, 18 procent.
45-54 år, 25 procent.
55 år eller äldre, 21 procent.

Åldersfördelningen skiljer sig delvis mellan män och kvinnor i projektet på så sätt att det bland
kvinnorna finns fler äldre deltagare. Arbetssökande som är 24 år eller yngre samt personer som är
45 år eller äldre har betydligt högre arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden än personer i
åldersintervallet 25-44 år. Som framgår tillhör 46 procent av projektdeltagarna de ogynnsamma
åldersintervallen i detta avseende.
Av intervjuer med personal och deltagare har framgått att en stor del av projektdeltagarna har
dokumenterade funktionshinder. Utvärderarna saknar dock exakta kvantitativa data om detta.
Uppskattningsvis har minst hälften av deltagarna någon form av funktionshinder.

Deltagarnas status i relation till arbetsmarknaden vid projektets slut
Deltagarnas status i relation till arbetsmarknaden vid projektets slut 2014-06-27 framgår av
följande diagram.

Avslutats till anställning

22 %
3%

46 %

Avslutats för annan utbildning
Avslutats innan fullföljt projekt

29 %

Fullföljt projekt

Som framgår hade de 102 registrerade deltagarna följande status i relation till arbetsmarknaden
vid mättidpunkten:
• 22 personer, 22 procent, hade avslutats till en anställning. Bland de som avslutats till en
anställning har fyra personer kunnat skaffa ett arbete utanför de sociala företagen medan
18 personer har anställts i de medverkande sociala företagen.
• 3 personer, 3 procent av de avslutade deltagarna, hade avslutats för att de påbörjat en utbildning.
• 30 personer, 29 procent av de avslutade deltagarna, hade avslutats under projektets gång
av annan orsak. I vissa fall var denna okänd.
• 47 personer, 46 procent av projektdeltagarna, fullföljde sitt deltagande i projektet till dess
detta avslutades 2014-06-27.
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Vid en analys av resultaten utifrån kön och ålder framgår att män i åldersintervallet 35-54 år har
betydligt bättre resultat jämfört med deltagargruppen i sin helhet. Männen har generellt bättre
resultat (35 procent) sett till övergång i arbete eller studier jämfört med kvinnorna (16 procent).
Åldersmässigt har män i åldern 45-54 år högst andel till arbete eller utbildning, 57 procent.
Även bland kvinnorna har åldersgruppen 45-54 år störst andel som gått till arbete eller utbildning
bland kvinnorna. Den förklaring som ligger närmast till hands är att arbetsuppgifterna i de sociala
företagens verksamheter passar denna delmålgrupp sett till erfarenheter och intresse.

Sammanfattning av måluppfyllelsen på individnivå
Huvuddelen av de personer som avslutades vid projektets slut är idag kvar i de sociala företag där de
arbetstränat under projektet. Kompletterande intervjuer i samband med att denna rapport skrivits
visar att de sociala företagen i september har ungefär lika många anställda som i juni månad frånsett
specifika sommarjobb. Flera verksamheter räknar dock med neddragning av personal under vintern
då de flesta verksamheterna har en stark säsongsvariation i inflödet av uppdrag.
Ovanstående innebär att:
• Målsättningen att 50 procent av deltagarna efter avslutat projekt ska vara verksamma i ett socialt
företag alternativt i ett initiativ för att starta ett socialt företag är uppfylld. En bedömning görs att
55 procent idag är verksamma i sådana verksamheter.
• Deltagarna generellt i mycket hög utsträckning har tillägnat sig kunskap om socialt företagande
på ett antal olika sätt: de har arbetat i ett socialt företag eller i ett initiativ till ett socialt företag,
de har deltagit i utbildningar genom Kompetensbyrån, de har deltagit i nätverksträffar, de har
deltagit i seminarier, de har deltagit i studiebesök och vissa även i transnationellt utbyte.
• De individuella vinsterna i form av ökat självförtroende, ökad tilltro till den egna förmågan,
bättre hälsa och en bättre livssituation är påtagliga och har framgått av enkäter samt intervjuer.
Detta har redovisats i de tidigare levererade utvärderingsrapporterna.

Personalens uppfattningar om arbetsmiljön i de medverkande sociala företagen
Viktiga delar i såväl Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande socialt företagande som i de
aktuella sociala företagens beskrivningar av sin egen verksamhet är att kunna arbeta 100 procent
av sin egen förmåga och att vara delaktig i sin egen och verksamhetens utveckling på olika sätt.
Av denna anledning har ett antal frågor kring den upplevda arbetsmiljön och delaktigheten ställts
av utvärderarna i enkätformulär riktade dels till de anställda och dels till de arbetssökande i de
verksamheter som Framtidsutbildning AB har haft kontakt med i utvärderingsarbetet.
Arbetsmiljön i de aktuella verksamheterna upplevdes av de svarande på följande sätt:
• 95 procent av de anställda och 77 procent av de arbetssökande ansåg att de fick ett bra
bemötande i verksamheten.
• 74 procent av de anställda och 62 procent av de arbetssökande ansåg att deras erfarenheter och
kunskaper togs tillvara i verksamheten.
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• 79 procent av de anställda och 69 procent av de arbetssökande ansåg att kraven i arbetet var
utformade utifrån deras individuella förutsättningar.
• 74 procent av de anställda och 77 procent av de arbetssökande ansåg att de hade lagom mycket
att göra.
• Av de som inte hade en handledarfunktion i företagen så uppfattade 69 procent av de anställda
och en lika stor andel av de arbetssökande att de fick handledning i arbetet. Dessutom svarade
31 procent av de arbetssökande att de inte arbetade tillsammans med någon när de utför sitt
arbete.
• 74 procent av de anställda och 54 procent av de arbetssökande uppgav att de fick konstruktiv
feedback på det arbete de utför.
• 84 procent av de anställda och en lika stor andel av de arbetssökande upplevde sig ha en
trygg arbetsmiljö.
• 74 procent av de anställda och 77 procent av de arbetssökande upplevde ett tillåtande och
accepterande arbetsklimat på arbetsplatsen.
• 84 procent av de anställda och 69 procent av de arbetssökande uttryckte att de kände
arbetsglädje.
• 79 procent av de anställda och 69 procent av de arbetssökande upplevde att de fick
möjlighet att utvecklas i jobbet.
• 68 procent av de anställda och 46 procent av de arbetssökande ansåg att det fanns
stabilitet och struktur i den verksamhet där de arbetade.
Enkätrespondenternas svar tydliggörs i följande stapeldiagram.
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Analysen av svaren har försvårats av att vissa respondenter valt att undvika att svara på frågorna
medan andra genomgående valt det positiva eller negativa alternativet. Utvärderarna har dock i
genomförda intervjuer i verksamheterna fått fördjupande information.
Sammantaget menar utvärderarna att arbetsmiljön i de berörda verksamheterna är god men att
det finns en hel del att ta tag i. Generellt behöver medvetenheten i arbetsmiljöfrågor höjas. Några
verksamheter har tagit tag i detta medan andra skulle behöva utöka sina kunskaper. På de flesta
arbetsplatserna finns personer, anställda och/eller arbetssökande, som är tydligt missnöjda med sin
situation av något skäl. Det handlar ibland om att man egentligen inte vill vara delaktig i den aktuella
verksamheten, i andra fall är det relations- och/eller kommunikationsproblem mellan personer i
gruppen och att man kan vara missnöjd med att man inte fått möjlighet till anställning. Ett betydande
problem är den ojämna arbetsbelastningen under verksamhetsåret som beror på den verksamhetsinriktning som de aktuella sociala företagen har. Den medför påfrestningar i form av överbelastning
under vissa perioder som kan äventyra hälsan hos redan utsatta personer och den skapar oro under
perioder med lite arbetsuppgifter. Trots de nämnda svårigheterna finns i hög utsträckning
arbetsglädje och social gemenskap.

Personalens uppfattningar om sin egen delaktighet i verksamheterna
Beträffande möjligheterna till delaktighet uttrycks i enkätsvaren följande:
• 89 procent av de anställda och 62 procent av de arbetssökande upplevde sig delaktiga i en
arbetsgemenskap.
• 84 procent av de anställda och 77 procent av de arbetssökande ansåg att de hade
möjlighet att påverka vad de skulle utföra för arbetsuppgifter.
• 84 procent av de anställda och 69 procent av de arbetssökande ville vara delaktiga i
utvecklingen av det sociala företaget. 69 procent av de arbetssökande såg det sociala
företaget som deras största möjlighet att bryta sin arbetslöshet.
• 62 procent av de anställda och 13 procent av de arbetssökande som verkade i en ekonomisk
förening var medlemmar i denna.
• 67 procent av de anställda och 33 procent av de arbetssökande som verkade i en
ideell förening var medlemmar i denna.
Ovan siffror tydliggörs i nedan redovisat diagram.
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Arbetsgemenskapen är en viktig del för både anställda och arbetssökande. Det är dock anmärkningsvärt att inte alla upplever sig ingå i denna. Huvuddelen av de arbetssökande fokuserar primärt på att
bli anställda i det sociala företaget istället för att parallellt arbeta på att kunna skaffa arbete utanför
detta. Det finns en hög grad av upplevd delaktighet i utvecklingen av verksamheten och en stor andel
av de anställda är medlemmar i den ekonomiska eller ideella föreningen. Intervjuerna har dock gett
en bild av att färre aktivt deltar i möten där beslut fattas om verksamheternas utveckling. Det primära
intresset uppfattas vara att bli anställd och att kunna behålla denna anställning. Om den kooperativa
beslutsformen ska gynna verksamheternas utveckling så menar också utvärderarna att det skulle
behöva finnas ett tydligare entreprenöriellt tänkande bland medlemmarna.
De mål som rör tillgänglighet och jämställdhet berörs nedan under mål på organisationsnivå.

Mål på organisationsnivå
I dessa mål inräknas såväl projektmål som delmål för projektverksamheten. Huvudsakliga resultat
och effekter framgår av följande redovisning.

Lärande miljöer
Ett av målen på organisationsnivå anges i projektansökan för Kompetensbyrån i Dalarna vara att
”De initiativ som avser bilda sociala företag, genom stöd från Kompetensbyrån i Dalarna, utvecklas till lärande
miljöer.” Någon definition av vad en lärande miljö innebär ges inte i ansökan men en vanlig definition av en
lärande organisation är följande:
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• En organisation som fokuserar på ständig förbättring av sina processer, produkter och service,
som stöder lärande hos sina medarbetare, både individuellt och i grupp samt som ständigt
utvecklar sig själv i syfte att möta de strategiska målen.
• Organisationer i vilka människor kontinuerligt utökar sina möjligheter att skapa resultat som
verkligen önskas, där nya tankesätt skapas gemensamt och där man tillsammans reflekterar över
lärprocessen.
I Europeiska socialfondens vägledningsdokument förväntas arbetet med lärande miljöer ha följande
inriktning: ”Lärande miljöer inom Socialfonden syftar till att skapa lärande miljöer för att främja lärande
bland de av projektet berörda aktörerna. Stort fokus ligger normalt sett på individens inflytande över sin egen
utveckling i arbetslivet såväl som det lärande som sker via samverkan mellan t.ex. myndigheter, kommuner och
näringsliv. Lärande miljöer är en förutsättning både för individ- och verksamhetsutveckling.”
Projektet har haft tydligt uttryckta ambitioner att lärande ska ske både på individ- och på organisationsnivå.
I vid mening kan lärande förstås som förändringar av individens kompetens, det vill säga förändringar
kan avse såväl kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter som attityder, sociala färdigheter
och personlighetsrelaterade egenskaper (Ellström,1992). Lärandet har en subjektiv dimension och en
utförandedimension. Med den först nämnda avses kunskaper, färdigheter, attityder och personlighetsrelaterade aspekter som t.ex. självförtroende, dvs. olika aspekter av det ”lärande subjektets” kompetens.
Utförandedimensionen handlar om subjektets sätt att använda sin kompetens i utförandet av en
uppgift, t.ex. lärande som yttrar sig i form av ett förbättrat arbetssätt eller nya lösningar för att
hantera vissa arbetsuppgifter (Ellström, 2004).
Organisatoriskt lärande innebär att det inte enbart är individer som förändras utan hela organisationens
beteende kan förändras när den blir en lärande organisation (Ellström, 1996). Organisationslärandet
omfattar den kunskap som finns nedlagd i själva organisationen, i dess organisationskarta, filosofi,
riktlinjer, ledarskapsprinciper, personaladministration och kommunikation. Alla enskilda medlemmar
i en organisation kan tillägna sig ny kunskap men endast när kunskapen tränger in i organisationen på
ett sådant sätt att den också blir normgivande för organisationsmedlemmarnas fortsatta handlande
kan man tala om att organisationen lär (Moxnes, 1986).
Synen på vad lärande är och hur detta skapas skiljer sig åt mellan olika vetenskapliga skolor.
Tre olika synsätt representeras av behaviorismen, konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet.
Behaviorismen utgår från att kunskap är något som finns och lärande är då metoden att komma
åt detta. Konstruktivismen utgår från att kunskap skapas/konstrueras av människor. När kunskap
skapas sker samtidigt ett lärande. I undervisningssammanhang innebär konstruktivismen ett ökat
fokus på studenten snarare än som tidigare läraren. Undervisningen syftar till att stödja och underlätta studentens eget lärande. I ett sociokulturellt perspektiv uppstår lärande i interaktionen och
det ömsesidiga samspelet mellan individer i en kurs, organisation, samhälle eller kultur (Karlsson
Vestman, 2004). Denna syn på lärande innebär att man ser på gruppens kompetens som större än
summan av de enskilda personernas kompetens.
Man kan också skilja mellan formellt och informellt lärande. Det formella lärandet sker med det
explicita syftet att vi ska tillägna oss kunskaper och färdigheter. Detta lärande är organiserat och sker
vanligtvis i någon form av utbildningsmiljö. Det informella lärandet är inte organiserat eller planerat
på detta sätt utan är ett situerat lärande som sker kontinuerligt i vardagen.
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Förutsättningar för lärande i projektet samt insatsernas effekter
på medverkande verksamheter
Projektverksamheten bedöms av utvärderarna ha skapat mycket goda förutsättningar för lärande.
Förutom utbildningsinsatser, rådgivning och handledning så har studiebesök, nätverksträffar och
transnationellt utbyte haft stor betydelse för lärandet. Studiebesök som de sociala företagen i projektet
gjort hos varandra, studiebesök i Göteborg för att studera stödstukturer, studiebesök på Gotland i ett
antal sociala företag samt transnationellt utbyte med verksamheter Italien har stimulerat utvecklingen
av de egna verksamheterna. Detsamma gäller deltagandet i nätverksträffar anordnade gemensamt av
Coompanion i Dalarna och av projektet Kompetensbyrån i Dalarna.
Såvitt undertecknad förstår har den rådgivning och det stöd som projektledarna har bidragit med
varit riktat till de verksamhetsansvariga och/eller till handledarna i de olika verksamheterna. Utbildningsinsatser har i viss utsträckning omfattat såväl anställda som projektdeltagare men i huvudsak avsett
de senare. Studiebesök och nätverksträffar har i huvudsak berört anställda och projektdeltagare i de
deltagande verksamheterna men också i viss utsträckning tjänstemän och politiker. De genomförda
seminarierna har vänt sig till en bred skara av aktörer och har syftat till att nå också politiker och
tjänstemän med kunskap om arbetsintegrerande socialt företagande.
De i projektet Kompetensbyrån i Dalarna medverkande verksamheterna har dock i olika utsträckning
med projektets ovan redovisade stöd kunnat utveckla lärande miljöer i relation till ovan redovisade
definitioner. Detta har flera orsaker men den mest betydelsefulla torde vara en ovana att arbeta med
lärandeprocesser på ett strukturerat sätt.
Genom deltagandet i projektets utbildningar har många deltagare i de olika verksamheterna utvecklat
sina individuella kompetenser på avgränsade områden men det ser mycket olika ut i respektive
verksamhet hur lärandet i arbetet har tagits tillvara genom en aktiv handledning och utvecklats i det
dagliga arbetet. Verksamheterna präglas också av att det i hög utsträckning är det förhållande att
individen erhållit en arbetsuppgift och ingår i ett socialt sammanhang som utgör rehabiliteringen.
Det finns begränsade kunskaper om hur arbetslivsinriktad rehabilitering och personliga utvecklingsprocesser fungerar hos den personal som är anställd i de verksamma arbetsintegrerande sociala
företagen. Dessutom utnyttjas de dagliga arbetssituationerna, som undertecknad har uppfattat det,
i mindre omfattning som lärsituationer. En betydande påverkansfaktor i sammanhanget är att verksamheterna under vissa perioder är överbelastade med uppdrag medan man under andra tider på
året har för lite uppdrag. Den del av året då verksamheten har färre uppdrag utgör dock den bästa
perioden att ägna tid åt utveckling av personal och verksamhet.
Samtidigt framgår tydligt att deltagandet i yrkesinriktade utbildningar väsentligt har främjat såväl
utvecklingen av företagens omsättningar som antalet anställda. Undertecknad saknar exakta uppgifter
om ökningen av de medverkande arbetsintegrerande sociala företagens årsomsättningar men uppskattar att ökningen uppgår till cirka 35 procent. Detta bygger på en jämförelse med sju arbetsintegrerande sociala företag som 2013 deltog i ett affärsutvecklingsprojekt genomfört av Coompanion
Dalarna där ökningen var 37 procent. Fyra av de sju företagen har samtidigt deltagit i projektet
Kompetensbyrån i Dalarna. Som framgått ovan har antalet anställningar i de åtta arbetsintegrerande
sociala företag som varit verksamma inom projektet Kompetensbyrån i Dalarna ökat med 144 procent
och antalet arbetsträningsplatser med 72 procent från projektets start till dess avslutning.
Det framgår av intervjuer med verksamhetsansvariga i dessa företag att de bedömer att de utbildningsinsatser som projektet Kompetensbyrån har medverkat till har haft en avgörande betydelse för
utvecklingen av verksamheterna, årsomsättningarna, arbetsträningsplatserna samt antalet anställda.
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Några exempel på organisatorisk utveckling av deltagande verksamheter
Samtliga verksamheter som deltagit i projektet har på olika sätt och i olika utsträckning fått stöd
genom projektledarna (projektledare, biträdande projektledare samt samordnare) i Kompetensbyrån.
Två verksamheter har haft stöd av en genom projektet finansierad handledare för att utforma sina
affärsidéer samt för att komma igång med verksamheterna. Två andra verksamheter har utifrån en
process i värdegrundsarbete fått stöd av en extern konsult. Verksamheterna är genomgående nöjda
med den handledning de fått genom projektledningen.
22 olika utbildningsinsatser har genomförts i enlighet med redovisning i rapportens metodavsnitt.
De utbildningar som genomförts i projektet har huvudsakligen varit inriktade dels på att förmedla
kunskaper för att verksamheterna ska kunna leverera varor och tjänster av hög kvalitet och dels på
att förmedla kunskap som har med företagandet att göra. En kortare handledarutbildning har också
genomförts. Kunskap kring hur man startar och driver ett socialt företag har förmedlats i form av
handledarstöd genom projektledarna, anställd handledare samt anställd konsult.
I Ludvika har deltagare från Finsam arbetat under ledning av en halvtidsanställd handledare i cirka
ett års tid. Detta har resulterat i två nya verksamheter, en återvinningsverksamhet och ett hunddagis.
Båda har nyligen startat verksamhet men har redan anställda och personer i arbetsträning. Utvecklingsprocessen i Ludvika har i mycket hög utsträckning inneburit att positiva personliga utvecklingsprocesser har startat. Deltagarna har under trygg ledning fått möjlighet att testa sina idéer, utveckla
sin egen kompetens och bredda sin kunskapsbas i enlighet med ett av projektets delmål.
Den delverksamhet som startats i anknytning till Västanviks folkhögskola, DalaHänder, har gett
döva arbetssökande ökade möjligheter till arbete. Detta är ett mycket betydelsefullt exempel på hur
arbete kan skapas i ett arbetsintegrerande socialt företag för en grupp funktionshindrade med stora
svårigheter att kunna skaffa arbete då de är i behov av arbetsledning av personal med kunskaper i
teckenspråk. DalaHänder har efter två års verksamhet tolv permanent anställda.
Det framgår av utvärderingen att såväl anställda i de medverkande verksamheterna som de arbetssökande projektdeltagarna i hög utsträckning har uppskattat de insatser som de fått del av genom
Kompetensbyrån och de resultat och effekter detta har fått. Målet att minst 75 procent av deltagarna
ska vara nöjda betraktas som uppfyllt. Förvärvade kunskaper har också tillvaratagits och bidragit till
verksamhetsutveckling. Samtidigt framgår av intervjuer med personal i projekten och med deltagarna
att potentialen beträffande lärande i arbetet kan tillvaratas i högre utsträckning då handledarna i
huvudsak arbetsleder personalen men i mindre utsträckning arbetar med konstruktiv feedback i
arbetssituationen samt i strukturerade utvecklingssamtal. Det ser dock som redan påpekats olika ut i
olika verksamheter.

Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
Utvärderarna uppfattar inte att jämställdhetsintegreringsperspektivet har varit särskilt framträdande i
varken projektverksamheten eller i de enskilda verksamheter som deltagit i projektet.
I projektägarens slutrapport till ESF-rådet hänvisas beträffande kriteriet jämställdhetsintegrering till
följande punkter:
• ”Arbetet i projektet har eftersträvat en jämn könsfördelning. De projektinsatser som genomförts
har varit tillgängliga för både kvinnor och män.
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•

Av de sammanlagt 104 deltagarna har könsfördelningen varit 47 procent män och 53 procent
kvinnor vilket innebär en relativt jämn fördelning mellan könen.
• Tillgången till de praktikplatser som erbjudits har inte varit könsbundna och i samtliga initiativ
har det varit en mix av kvinnor och män.
• Demokrati, egenmakt (empowerment) och möjlighet att påverka oavsett kön har varit en central
del i projektet.
• Kvinnor och män har fått samma tillgång till information om de insatser som möjliggjorts i projektet.”
Jämställdhetsintegrering är ett av Socialfondens så kallade horisontella kriterier. Utgångspunkt för
utvärderingsarbetet har varit Socialfondens handledningsdokument för jämställdhetsintegrering.
I detta dokument sägs bland annat följande:
”Jämställdhetsintegrering innebär omorganisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser,
så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande på alla nivåer och i alla steg av processen
av de aktörer som normalt deltar i beslutsfattande.”
Av ESF-rådets vägledningsdokument för jämställdhetsintegrering framgår vidare att ett
jämställdhetsperspektiv handlar om att:
• Synliggöra kvinnor och män.
• Problematisera värderingar och attityder om kvinnor och män, kvinnligt och manligt.
• Uppmärksamma och förhålla sig till viktiga jämställdhetsmål, framförallt ur ett
arbetsmarknadsperspektiv.
• Göra olika analyser i olika faser av projektet.
Undertecknad konstaterar att varken utvärderarna eller någon av projektaktörerna har synliggjort
och problematiserat tillgänglighetsperspektivet. Det har helt enkelt varit andra frågor som varit mer
angelägna att föra en dialog kring i ett lärande perspektiv och därmed tagit tiden i anspråk.
Värderingar kring manligt och kvinnligt har dock diskuterats vid enskilda tillfällen i de olika
verksamheterna. Ett intressant faktum som finns alla anledning att undersöka vidare är dock den
väsentliga skillnaden i resultat mellan män och kvinnor och vad den kan bero på.
Generellt används begreppet tillgänglighet av Socialfonden för att beskriva vad som krävs för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av vad samhället har att erbjuda på lika villkor
som andra. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning anses i allmänhet omfatta fyra
integrerade delar:
•
•
•
•

Fysisk tillgänglighet.
Tillgänglig verksamhet.
Kommunikativ tillgänglighet.
Informativ tillgänglighet.
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Tillgängligheten i ESF-projekt handlar om att beakta tillgänglighetsaspekter och att problematisera
värderingar och attityder om människor med eller utan funktionsnedsättning.
Viktiga målsättningar för projektet Kompetensbyrån har i detta avseende varit att göra arbetsmarknaden tillgänglig för målgruppen genom etablering av fler sociala företag samt att deltagarna
genom empowerment tar makten över sina egna liv. I projektets slutrapport hänvisas till att lokaler
har ”säkrats” så att den fysiska tillgängligheten har ökat. I verksamheten DalaHänder har projektledarna kunskaper teckenspråk och man har även använt externa teckentolkar vid vissa tillfällen för
att möjliggöra arbete för de döva personer som nu arbetar i verksamheten. Denna verksamhet är
ett utomordnligt gott exempel på hur tillgängligheten till arbetsmarknaden kan öka för en grupp
arbetssökande med ett specifikt arbetshinder.
Som påpekats i rapporten behöver dock de flesta av de i projektet medverkande verksamheterna
öka sin medvetenhet om såväl fysiska som psykiska arbetsmiljöfaktorer, inkluderat tillgänglighetsperspektiven, för att i framtiden kunna erbjuda en fullgod arbetsmiljö.

Sociala företag i andra länder
En målsättning för lärandet i projektet har också varit att öka kunskapen om hur man kan arbeta
i sociala företag i andra länder. En transnationell studieresa genomfördes i oktober 2013 med en
grupp bestående av projektdeltagare, handledare, styrgruppsledamöter, politiker och representanter
för näringslivskontor.
De som deltog i resan uttryckte i intervjuer med utvärderarna att den var lärorik på flera sätt även
om förutsättningarna för socialt företagande i Italien är annorlunda än i Sverige bland annat när det
gäller lagstiftning och finansiering. En lärdom som gjordes var att det är viktigt att försöka förändra
bilden av socialt företagande i Sverige. I Italien har de sociala företagen en större legitimitet och
erkännande jämfört med Sverige. Övertygelsen om att det sociala företagandet kan bidra till att
skapa meningsfulla arbetsuppgifter och bredda arbetsmarknaden stärktes genom de studiebesök
som gjordes i kooperativa verksamheter i och runt omkring Bologna. Flera uppmärksammade också
behoven av professionell ledning i de sociala företagen. Den blandade gruppen deltagare i studieresan
uppfattades bidra till konstruktiva diskussioner och bredda perspektiven på det sociala företagandet.
I gruppen som deltog i studieresan fanns bland annat personer som är verksamma i de två kommuner,
Ludvika och Avesta, som är särkilt intresserade av att arbeta med en långsiktig utveckling av det
sociala företagandet efter projektet Kompetensbyråns slut.

Mål på strukturnivå
Med aktiviteter på strukturnivå avser undertecknad insatser för att generera effekter i relation till
projektets effektmål samt ESF-rådets programkriterier, framförallt på området strategisk påverkan.
Strategisk påverkan inom Socialfonden handlar om att föra in resultat och erfarenheter i ordinarie
verksamhet, främst hos projektets egen organisation, men också hos andra relevanta aktörer.
Projektresultaten ska förändra organisationernas arbete på ett varaktigt sätt.
I Svenska ESF-rådets vägledningsdokument för det aktuella kriteriet påpekas vikten av omvärldsanalys som en grundförutsättning för att påverka strategiskt. Vidare sägs att påverkansarbete handlar
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om att försöka påverka beslut genom opinionsbildning och direktkontakter med beslutsfattare.
Påverkan går ett steg längre än informations- och kommunikationsinsatser. Målet med påverkansarbetet förväntas vara att få målgruppen för påverkansinsatserna att omvärdera och förändra vanor,
regler och strukturer.
De målsättningar i projektet Kompetensbyrån i Dalarna som specifikt avses i detta sammanhang
är följande:
• Minst 60 procent av politiker i ledande position, chefer för kommuner och landsting samt
statliga förvaltningar i Dalarna ska ha kunskap om vad sociala företag är och hur en fortsatt
positiv utveckling kan stödjas.
• Även det andra huvudmålet, att skapa en inkubator/stödstruktur utgör en strukturpåverkande
målsättning.
• Projektet har också, enligt ansökan, haft för avsikt att kunna bidra till systempåverkan och att
medverka i den offentliga debatten kring socialt företagande.
Nedan kommenteras kort resultaten och effekterna på dessa tre områden.

Politikers och tjänstemäns kunskap om socialt företagande och hur
detta kan/bör stödjas
Till att börja med kan konstateras att projektet haft en viss förankring både på politisk nivå och
på tjänstemannanivå i projektledningsgruppen och i styrgruppen. Flera personer i projektledningsgruppen och i styrgruppen är politiskt verksamma och träffar därför andra politiker i olika sammanhang.
I styrgruppen har ingått tjänstemän från en kommun, försäkringskassan, Finsam samt Arbetsförmedlingen. Dessa personer har haft möjlighet att sprida kunskap om både projektet och om socialt
företagande i allmänhet i de organisationer där de är verksamma. Projektledningsgruppen har dessutom
i viss utsträckning haft möten med representanter för olika verksamheter, både politiker och tjänstemän.
Flera aktiviteter har även genomförts tillsammans med Länsstyrelsen och med Region Dalarna för att
synliggöra de sociala företagen. Projektledaren ingår i en arbetsgrupp inom Region Dalarna som rör
utvecklingen av socialt företagande i framtiden.
Seminarier har genomförts vid två tillfällen för att sprida kunskap om projektet och om arbetsintegrerande socialt företagande. Vid det första tillfället i november 2012 deltog enligt uppgift från
projektledningen de flesta av Dalarnas riksdagspolitiker och ett antal kommunpolitiker. Dessutom
medverkade representanter för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även vid det andra
tillfället ett år senare uppfattades det av projektet finnas en god representation av politiker och
tjänstemän.
I den tredje följeforskningsrapporten redovisar utvärderarna en intervjuundersökning med åtta
politiker, se appendix. Intervjupersonerna hade valts ut i samråd med projektledaren. De viktigaste
slutsatserna av intervjustudien var att:
• Kännedomen om projektet Kompetensbyrån i Dalarna varierade. Några hade ingående kunskap
om projektet medan andra hade mer perifera kunskaper om verksamheten och dess syfte.
• De flesta intervjupersonerna visste på ett grundläggande plan vad socialt företagande handlar om
och kände till både möjligheter och svårigheter med att starta och driva sådana verksamheter.
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• Huvuddelen av de intervjuade var positiva till socialt företagande i huvudsak därför att det kan
skapa arbetstillfällen för långtidsarbetslösa.
• Åsikterna om stöd till utveckling av socialt företagande varierade. De flesta ansåg att stöd endast
bör ges i en inledande fas och bestå av hjälp med lokaler, mötesplatser, samordning och kunskap.
Diskussioner förs i flera kommuner kring upphandling med sociala kriterier.
• De intervjuade var relativt välinformerade om socialt företagande men uttryckte samtidigt att det
finns omfattande informationsbehov kring begreppet och verksamheterna för att nå ut till en
bredare krets av politiker och tjänstemän.
I dagsläget förefaller en krets av initierade ha kunskap om socialt företagande men om en långsiktig
utveckling och tillväxt av det sociala företagandet ska kunna ske behöver kunskapen nå ut till fler
både på politiker- och på tjänstemannanivå.
Projektet har i begränsad omfattning bedrivit ett aktivt arbete för att sprida kunskap om socialt
företagande till politiker och tjänstemän utöver de seminarier som genomförts. Det har helt enkelt
inte funnits tidsmässigt utrymme för fler insatser. Genom projektets förankring i de olika Finsamförbunden i Dalarna har ändå information om projektet nått ett ansenligt antal politiker och tjänstemän.
Dessutom har projektet haft dialog med den politiska ledningen och näringslivsenheterna i både
Ludvika och Hedemora kring socialt företagande. Båda dessa kommuner ger ett aktivt stöd till
utvecklingen av socialt företagande på olika sätt. Detta är en betydelsefull effekt som projektet
Kompetensbyrån har medverkat till. Det kvantitativa projektmålet (60 procent av politiker i ledande
position, chefer för kommuner och landsting samt statliga förvaltningar ska ha kunskap om vad
sociala företag är och hur en fortsatt positiv utveckling kan stödjas) bedöms dock inte ha uppnåtts
och det finns stora kvarstående behov av information och kunskapsspridning.

Utvecklingen av en inkubator/stödstruktur
En av huvudmålsättningarna med projektet Kompetensbyrån i Dalarna har varit att skapa en
inkubator/kompetensbyrå samt utveckla denna till en bestående verksamhet som stöd till sociala
företag och initiativ som avser att bli sociala företag.
Kompetensbyrån ekonomisk förening är under bildande och har genomfört ett antal möten för att
diskutera stadgar och verksamhet. En interimsstyrelse valdes 2013 och en ny styrelse i juni 2014 som
kommer att arbeta vidare med stödstrukturen efter projektets slut. I styrelsen ingår ett antal personer
som på olika sätt aktivt vill verka för utvecklingen av en stödstruktur. Ett diskussionstema under
bildandeprocessen har, som redovisats ovan i rapporten, varit Kompetensbyråns respektive
Coompanion Dalarnas roll i det framtida stödet till utveckling av socialt företagande i regionen.
Kunskapsinhämtning kring stödstruktursverksamhet har under bildandeprocessen skett genom
möten med representanter för befintliga stödstrukturer, bland andra Vägen Ut-kooperativen och
GF Sak i Göteborg. Ett underlag för dialog kring en framtida stödstrukturs roll och verksamhet har
också utarbetats av undertecknad på uppdrag av projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Materialet
presenteras i den tredje delen av denna rapport.
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I projektägarens slutrapport av projektet Kompetensbyrån ges förslag beträffande de tjänster
som en framtida stödstruktur bör erbjuda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning och samordning med myndigheter.
Bokföringstjänster.
Upphandlingar.
Avtal och avtalshantering.
Dokumentation, rutiner och kvalitetssäkring.
Tillgång till expertkompetens inom olika områden.
Utbildning.
Personalförmedling.

De två huvudmålsättningarna i projektet innefattar båda behov av omfattande insatser. Undertecknad
uppfattar att projektledningsgruppen har behövt lägga huvuddelen av den tid som funnits till förfogande på att uppnå den första huvudmålsättningen, att skapa fler möjligheter till arbetsträning och
arbete. Av denna anledning har arbetet med att uppnå den andra huvudmålsättningen, att skapa en
inkubator/kompetensbyrå, under projektperioden egentligen bestått av att bilda den ekonomiska
föreningen Kompetensbyrån. Under bildandeprocessen har sedan vissa grundläggande frågor
hanterats, framförallt gränsdragningen mellan Coompanions verksamhet och Kompetensbyrån
ekonomisk förening. Det mesta av arbetet med att etablera en stödstruktur återstår dock att göra.
Två grundläggande frågor är dels hur verksamheten ska kunna finansieras och dels vad de sociala
företagen kommer att efterfråga för tjänster.
Befintliga stödstrukturer i Sverige bekostas på olika sätt. En modell är att bilda ett konsortium typ
Vägen Ut-kooperativen och att de sociala företag som ingår i konsortiet betalar en avgift för att
bekosta en gemensam stöd- och samordningsplattform. En annan modell är att denna plattform
finansieras genom offentliga medel. Ett exempel på det senare är Hudiksvall där kommunen och
Arbetsförmedlingen under ett antal år har finansierat två tjänster hos Coompanion Gävleborg dels
för att ge utvecklingsstöd till de sociala företagen i kommunen och dels för att ha en samordnande
funktion mellan de offentliga organisationerna och de sociala företagen. Finansieringen har i huvudsak skett med projektmedel.
För Dalarnas del har diskuterats möjligheten att i den nya programperioden för strukturfonderna
söka medel till etableringen av en inkubator/kompetensbyrå. De existerande sociala företagen och
initiativen har idag inte ekonomiska möjligheter att betala avgifter som skulle kunna täcka etableringskostnaderna. Av den regionala utvecklingsstrategin för strukturfonderna fram till 2020 framgår att
den sociala ekonomin är ett viktigt utvecklingsverktyg för ökad sysselsättning och breddning av
arbetsmarknaden. Det är därför rimligt att regionen bidrar till möjligheterna att etablera den nämnda
stödstrukturen. En arbetsgrupp, där projektledaren för projektet Kompetensbyrån i Dalarna samt
representant för Coompanion Dalarna ingår, diskuterar vilken roll den sociala ekonomin skulle
kunna ha i framtiden samt hur Region Dalarna kan bidra i detta arbete.
Undertecknad uppfattar utifrån kontakter med verksamheterna i projektet Kompetensbyrån att det
finns en betydande osäkerhet kring vad de sociala företagen kommer att efterfråga för tjänster från
en framtida stödstruktur. Det i samtal med undertecknad mest frekvent framförda behovet är fortsatt
tillgång till yrkesinriktade utbildningar av den typ som projektet Kompetensbyrån i Dalarna kunnat
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finansiera. Det finns kontinuerligt stora behov av kompetensutveckling i verksamheterna men eftersom
de ekonomiska överskotten i dessa är begränsade så har man inte egna möjligheter att bekosta denna
typ av utbildningar. Företrädare för vissa verksamheter ser också betydande fördelar med att de
sociala företagen i regionen samverkar kring upphandling, gemensamma uppdrag, kommunikation
med de offentliga organisationerna, utvecklingsfrågor med mera. Företrädare för andra verksamheter
menar att de på de flesta områden, förutom utbildningsbehoven, har egna resurser för att tillgodose
de behov de har. Det är också tydligt att vissa verksamheter prioriterar de gemensamma nätverksträffar
för de sociala företagen som arrangeras i regionen medan andra inte gör det.
Det är undertecknads mening att en stödstruktur bör vända sig inte enbart till de sociala företagen
utan till samtliga aktörer som vill verka för en breddning av arbetsmarknaden och för att underlätta
integrering på arbetsmarknaden för utsatta grupper av arbetssökande. Det kan innefatta såväl hela
den idéburna sektorn men också privata företag och offentliga organisationer som vill arbeta med
CSR-frågor.

Bidrag till systempåverkan samt medverkan i debatten om socialt företagande
Det är för undertecknad något oklart vilket system det är som ska påverkas genom projektet.
Av den information som framkommit genom utvärderingsaktiviteterna framgår dock att det till stor
del handlar om det offentliga stöd som sociala företag kan erhålla för att utveckla och driva sina
verksamheter.
En strategi i projektet har varit att informera om socialt företagande och att kommunicera nyttan
med det sociala företagandet. Det har också funnits en tydlig ambition att påverka beslutsfattare,
såväl politiker som tjänstemän, att stödja utvecklingen av socialt företagande. Utvärderingen visar
dock att det har saknats en tydlig inriktning i detta arbete. Det har inte förekommit några ingående
gemensamma diskussioner i projektets styrgrupp kring inriktning och strategi för påverkansarbetet.
Ett antal aktiviteter har dock genomförts inom projektets ram för att påverka beslutsfattare:
• Två seminarier har genomförts i projektets regi med brett deltagande dels av de sociala
företagen själva och dels av företrädare för offentligt finansierade verksamheter samt politiska
beslutsfattare. Dessa aktiviteter har också uppmärksammats av media.
• Information om socialt företagande och dialog med beslutsfattare både på tjänstemannanivå
och på politisk nivå har förekommit i några kommuner.
• Politiker har gjort studiebesök i verksamheter som deltagit i projektet.
• Projektledningen deltog i ett seminarium anordnat av Länsstyrelsen på temat ”Samhälleliga
mål med upphandling som medel”. Det handlade om hur offentlig sektor kan stödja utveckling av
socialt företagande genom sättet att upphandla.
Det framgår av utvärderingsmaterialet att följande områden är strategiskt viktiga för den framtida
utvecklingen av det sociala företagandet:
• Synligheten och legitimiteten för det sociala företagandet behöver öka.
• Verksamheterna behöver förbättra sin professionalitet såväl i fråga om företagandet
som i fråga om det arbetsintegrerande arbetet. Detta har tydligt framgått av levererade
följeforskningsrapporter och blivit föremål för omfattande diskussioner i projektets styrgrupp.
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• För att stärka de ekonomiska förutsättningarna generellt behövs investerings- och driftskapital.
Därför är det viktigt att involvera bankerna i en samverkan med stödstrukturen.
• Uppdrag förvärvade genom offentliga upphandlingar kan vara en betydande inkomstkälla i
framtiden. Därför behövs kompetens i den blivande stödstrukturen för detta.
• För att kunna ta större uppdrag behövs ett utvecklat samarbete mellan de sociala företagen
för att kunna ta gemensamma order.
• Det finns omfattande utbildningsbehov i de sociala företagen.
Temagruppen Entreprenörskap & Företagande har gett ut skriften ”Att stödja utan att styra”
(Blideman 2012). I denna skrift ges exempel på hur offentliga verksamheter kan stödja utveckling
och drift av arbetsintegrerande sociala företag.
En viktig del i detta stöd kan vara upphandlings om sker med sociala kriterier och sociala hänsyn.
Detta är en fråga som projektet Kompetensbyrån inte har arbetat med men parallellt med projektet
har i ett antal kommuner i Dalarna pågått ett arbete för att utröna möjligheterna att använda sig av
detta instrument. Blideman konstaterar i ovan nämnd skrift att ”Det är möjligt att ta sociala hänsyn
vid offentlig upphandling genom att använda sig av sociala kriterier som kontraktsvillkor och som tilldelningskriterium vid utvärdering mellan olika anbud. Förutom att få en tjänst utförd eller en vara levererad, kan
upphandlande myndighet höja ambitionsnivån genom att även vilja att upphandlingen tillgodoser sociala eller
samhälleliga ändamål. Dessa mål kan handla om att få ned arbetslösheten, befrämja integration, verka för
etisk handel, anständiga arbetsvillkor eller främja ett jämställt arbetsliv.”
I projektets avslutande skede erhöll undertecknad ett uppdrag att sammanställa erfarenheterna och
lärdomarna av projektet Kompetensbyrån i Dalarna med fokus på att kunna sprida och implementera
dessa i en framtida stödstruktur. Detta arbete sammanfattas i del 3 i aktuell rapport.
Såvitt undertecknad har uppfattat det så har Kompetensbyrån ekonomisk förening förordat att
materialet ska läggas till grund för utarbetande av en långsiktig strategi för verksamheten i den
regionala stödstruktur/kompetensbyrå som man har för avsikt att etablera. Genom detta kan man
säga att projektet Kompetensbyrån har medverkat till att det nu finns en plattform för strategisk
påverkan.

Sammanfattning av projektets resultat och effekter
Sammantaget har projektet Kompetensbyrån i Dalarna haft betydande läreffekter såväl på individsom på organisationsnivå. Såväl utbildningsinsatserna som de rådgivande och handledande insatserna
har haft stor betydelse för de berörda verksamheternas utveckling.
Undertecknad vill utifrån utvärderingsmaterialet sammanfatta analysen av resultat och effekter på
följande sätt:
• Projektet har initierat ett antal lärprocesser som i sin tur har genererat en betydande tillväxt av
verksamheternas omsättning, antalet anställda samt antalet arbetsträningsplatser.
• En process för etablering av en långsiktig stödstruktur har inletts.
• Projektets formulerade syfte och målsättningar har i hög utsträckning uppnåtts.
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• Ett fåtal av de arbetssökande som fått arbetsträning i de medverkande sociala företagen
har haft möjlighet att skaffa arbete i offentlig eller i privat sektor. De sociala företagen fungerar
således hittills i mindre utsträckning som en övergångsarbetsmarknad.
• De medverkande arbetsintegrerande företagen har dock i hög utsträckning visat sig kunna
motsvara förväntningarna på att kunna anställa målgruppen.
Samtidigt framgår det också av utvärderingen att det finns betydande utmaningar för att göra
företagens verksamheter långsiktigt hållbara:
• De under projektperioden nyetablerade företagen står för så gott som hela sysselsättningsökningen och har i hög utsträckning en koppling till ett specifikt företag som ensamt står för
hälften av sysselsättningsökningen.
• Antalet arbetsträningsplatser borde kunna öka i betydligt snabbare takt. Detta kräver dock att
arbetslivsinriktad rehabilitering för övergång till arbetsmarknaden utanför de sociala företagen
ses som en affärsmöjlighet.
• Fyra av de åtta verksamheter som är i drift har en årsomsättning överstigande en miljon kronor.
Inget av företagen har en årsomsättning överstigande två och en halv miljon. För att bli långsiktigt hållbara behöver företagens omsättningar öka ytterligare.
• Relationen mellan antalet anställda och årsomsättningen indikerar att så gott som alla intäkter
används för att anställa fler. Överskotten i verksamheterna är små – även i de verksamheter
som har högst omsättning.
• Verksamheterna bygger i huvudsak på socialt engagemang och en vilja att jobba men i
mindre utsträckning på intresse för företagande. Detta gäller både arbetssökande och anställda.
Anställningar finansieras i hög utsträckning med olika lönestöd. Det saknas i betydande utsträckning
kompetens för att utveckla lönsamma affärsidéer och att driva företagen på ett sätt som genererar
överskott. Ekonomin i verksamheterna ger inte utrymme för en långsiktig och trygg uppbyggnad
utan karakteriseras i alltför hög utsträckning av en kortsiktig jakt på uppdrag och intäkter av olika
slag.
• De som leder de verksamheter som har medverkat i projektet Kompetensbyrån har en mycket
ansträngd arbetssituation då de i sina roller som verksamhetsansvariga har en rad arbetsuppgifter
att fullgöra. De uttrycker också att de behöver mer kompetens framförallt i ledningsfrågor,
personalfrågor och ekonomiska frågor.
• Fler av verksamheterna har en otydlig organisation och ansvarsfördelning. Enstaka styrelser
har externa kompetenser som kan tillföra kunskap i fråga om affärsmannaskap och ledningskompetens.
En av de främsta effekterna av projektet Kompetensbyrån i Dalarna är att projektägare, projektledare,
styrgrupp och medverkande personal från de olika verksamheterna aktivt har strävat efter och
uppnått betydande lärdomar som en följd av deltagandet i projektet. De lärdomar som projektet
har gett sammanfattas av projektledaren på följande sätt.
• De genomförda projektinsatserna har haft en positiv effekt men det finns behov av fler insatser
för att utveckla affärsmässigheten och entreprenörskapet.
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•
•
•
•
•

Den sociala gemenskapen i verksamheterna har stor betydelse för deltagarna.
Man bör inte jobba med områden där medarbetarna saknar yrkeskunskap.
Den ojämna säsongsmässiga arbetsbelastningen i verksamheterna är ett problem.
Deltagarnas primära intresse är att bli anställda och att kunna behålla sina anställningar.
Om den kooperativa beslutsformen ska gynna verksamheternas utveckling behövs
ett tydligare entreprenöriellt tänkande bland medlemmarna.
• Ledarskapet är viktigt.
• Styrelsens kompetens är betydelsefull.
Synpunkterna ovan kan i hög utsträckning härledas till de redovisade utvärderingsresultaten och har
redovisats i de levererade följeforskningsrapporterna.
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Del två – Förutsättningar, projektstrategi,
processer, aktiviteter och resurser
Varför ser resultat och effekter ut som de gör? I vilken utsträckning och på vilka sätt beror det på
förutsättningarna för att uppnå de angivna förväntade resultaten och effekterna? Vilka förutsättningar
behövs för att kunna driva ett framgångsrikt arbetsintegrerande socialt företag? I vilken utsträckning
och på vilka sätt beror projekts utfall på hur projektverksamheten har agerat? I vilken utsträckning
och på vilka sätt har projektverksamheten bedrivits på ett strategiskt och metodiskt sätt för att uppnå
eftersträvade effekter?
Det är några av de frågeställningar som besvaras i del 2 av rapporten.

Förutsättningarna för att utveckla
socialt företagande
Det fanns en hel del kunskap om utveckling av socialt företagande såväl på EU-nivå, nationell
nivå som på regional nivå när projektet Kompetensbyrån i Dalarna planerades. Under den nyligen
avslutade programperioden i Socialfonden 2007-2013 så har dessutom i Sverige bedrivits ett hundratal
utvecklingsprojekt kring socialt företagande.
Grunden för projektet Kompetensbyrån i Dalarna har enligt projektägaren varit att ”Stötta den grupp
som står längst från arbetsmarknaden i Dalarna. Det handlar främst om dem som varit utan arbete i flera
år, varit sjukskrivna under lång tid eller som har olika funktionshinder.” Projektägarens bedömning av
behoven och den lämpliga strategin för detta vilar på följande grunder enligt ansökan: ”En sammanfattande bedömning från Finsamförbundens myndigheter i Dalarna, det vill säga kommunernas socialförvaltningar,
landstingets öppenvårdspsykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är att det behövs en alternativ
arbetsmarknad med möjlighet att i ett lugnt tempo kunna delta i rehabilitering och arbetsträning. För att
minska arbetslöshet och ohälsa i vissa områden och för vissa grupper behövs fler arbetsplatser som kan erbjuda
arbete efter individens egen förmåga. Detta projekt vill bidra till att lösa behovet genom att starta och stödja
hållbara sociala företag samt att skapa en bestående stödstruktur som underlättar start och drift av ett socialt
företag.”
Vidare sägs i projektansökan att ”Samtidigt som behovet av arbetsträning och rehabilitering är stort så
har de sociala företagen i Dalarna det tufft. Att starta ett socialt företag är nämligen mer krävande än när
man startar ett vanligt företag. De som startar de sociala företagen är i första hand eldsjälar som vill hjälpa
människor med olika funktionshinder och/eller psykiska problem att komma tillbaka till arbetslivet på heleller deltid. Men ska man kunna driva ett framgångsrikt socialt företag krävs också affärsmässighet och stort
kvalitetstänkande. Det gäller att klara finansieringen samtidigt som deltagarna ska garanteras handledning,
kompetensutveckling och coachning som bidrar till att deltagarna ökar sitt självförtroende och tilltron till den
egna förmågan. Erfarenheter från bland annat Coompanion i Dalarna och Nedansiljans Samordningsförbund
visar att ledtiden för att utveckla ett stabilt och hållbart socialt företag är cirka tre till fem år”
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I projektet Kompetensbyråns avstämningsrapport till ESF-rådet efter genomförd mobiliseringsfas
konstateras också att ”Företeelsen sociala företag är ännu relativt okänd men det senaste året kan man hävda
att sociala företag stärkt sin position i den offentliga debatten.”
Citaten ovan belyser att det finns erfarenheter av utveckling av socialt företagande sedan tidigare.
Genom utvärderingen av projektet Kompetensbyrån i Dalarna har undertecknad erfarit att såväl
Coompanion i Dalarna som finsamförbunden tidigare har drivit olika utvecklingsprojekt kring socialt
företagande. Projektet Kompetensbyrån startade således utifrån förekomsten av tidigare erfarenheter
även om det också framgår att det inför projektet fanns omfattande kvarstående behov av stöd- och
utvecklingsinsatser. Flera personer som har ingått i projektorganisationen eller som samverkanspartner
i projektet har deltagit i tidigare utvecklingsprojekt. På så sätt har tidigare erfarenheter delvis kunnat
tas tillvara i genomförandet av projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Det har dock saknats en skriftlig
sammanfattande dokumentation av de samlade erfarenheterna. En sådan dokumentation skulle ha
kunnat utgöra en bra grund för utveckling av en medveten strategi i genomförandet av projektet.
De behov som projektägaren hänvisar till i ansökan till Europeiska socialfonden sammanfaller
dock i hög utsträckning med behov som identifierats i andra regioner och länder beträffande
förutsättningarna för utveckling av socialt företagande.
Europeiska kommissionen uttrycker i ett meddelande Initiativ för socialt företagande (KOM 2011 – 682)
att de identifierat ett antal nyckelområden som viktiga för att skapa förutsättningar för att
främja sociala företag:
• Förbättra tillgången till finansiering.
• Förbättra synligheten för det sociala företagandet.
• Stärka förvaltningskapaciteten, professionalismen och bildandet av nätverk
för sociala företagare.
• Förbättra de rättsliga ramarna.
Inom de fyra nämnda områdena föreslås elva olika åtgärder. Åtgärderna handlar bland annat om
inrättande av en investeringsfond för sociala företag, tillgång till kapital inom ramen för strukturfondsprogrammen, etablering av en certifieringsdatabas, stöd till utveckling av företagsinkubatorer
samt förändringar i den offentliga upphandlingen för att bättre ta tillvara kvalitetsfaktorn vid
upphandlingar.
Temagruppen för Entreprenörkap & Företagande (processtöd inom Socialfonden) har i rapporten
”Att lära av mirakel – att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande
socialt företagande”, tagit upp ental centrala utvecklingsområden för arbetsintegrerande socialt företagande
i Sverige: finansiering, behov av stödstrukturer, ledarskap samt delaktighet.
Erfarenheterna från Kompetensbyrån i Dalarna och andra utvecklingsprojekt visar också att kompetensbehoven i de sociala företagen är sammansatta och omfattande. Detta är en följd av dessa företags
dubbla uppgift att uppnå både ekonomiska och sociala mål. Socialt företagande kan skapa samhällsnytta både genom tillväxt av anställningstillfällen och genom att medverka till att fler långtidsarbetslösa
kommer i jobb. Det handlar dock inte bara om att skapa nya arbetstillfällen. Jobben ska ha en speciell
kvalitet genom att vara anpassade efter medarbetarnas förutsättningar i fråga om arbetskapacitet.
De sociala företagen ska göra det möjligt för den arbetslöse att arbeta även om hen har en begränsad
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arbetsförmåga på grund av något slags arbetshinder. Detta ställer stora krav på arbetsmiljön i sociala
företag. För att klara de kvalitativa kraven i det sociala företagandet behövs omfattande och breda
kompetenser.

Projektstrategi samt projektorganisation
Projektets fokus är som framgått av rapporten att stödja initiativ till utveckling av socialt företagande
för att generera fler arbetsträningsplatser samt anställningsmöjligheter för personer som är långtidsarbetslösa och har olika funktionshinder. Detta har skett genom aktiviteter som utbildning, vägledning,
handledning och skapande av en plattform för en inkubator/stödstruktur. Projektet har också verkat
för att sprida kunskap om socialt företagande samt att påverka förutsättningarna för att driva socialt
företagande. Samverkan med framförallt kommuner, finsamförbund samt Coompanion i Dalarna
har varit en viktig del i projektets strategi.
Grundtanken med projektet är tydlig. Projektet ska verka för att individer som befinner sig i utanförskap ska finna vägar till egen försörjning. Rehabilitering, arbetsträning kompetensutveckling och
självutvecklande insatser genom socialt företagande ses i ansökan som vägen till målet. Ett problem
i projektets logiska uppbyggnad uppfattar utvärderarna dock vara en otydlig koppling dels mellan
grundtanke, syfte/övergripande målsättningar samt de kvalitativa och kvantitativa resultatmålen och
dels mellan syfte/målsättningar och de genomförda aktiviteterna.
Projektets strategi kan sammanfattas i följande punkter:
• Tentativ och pragmatisk metodisk ansats.
• Efterfrågestyrda aktiviteter – använt resurserna för att tillgodose under projektets
gång efterfrågade aktiviteter.
• Samordna resurser och engagemang.
• Samverka med andra.
En metod är enligt Svenska Akademins Ordbok (SAOB) ett systematiskt, planmässigt, regelbundet
tillvägagångssätt för att lösa en teoretisk eller praktisk uppgift i utförandet av ett arbete. Tillvägagångssättet grundas på erfarenhet/praktik. De aktörer som medverkat i projektets genomförande
har mycket erfarenhet/praktik. Att utveckla socialt företagande kräver dock i stora delar ny kunskap
varför det behövs ett förhållningssätt som innefattar lärande i processen. Denna förmåga har i hög
utsträckning funnits i projektledningsgruppen liksom förmågan att hitta praktiskt genomförbara
lösningar på problemattiska situationer. Detta har varit en tillgång.
Undertecknad uppfattar att projektorganisationen har haft en grundinställning som baserats på
genomförande av aktiviteter som efterfrågats av de medverkande verksamheterna under projektets
gång samt att samordna resurser för att bredda resursbasen. Denna inställning till genomförandet av
projektet har medfört att projektprocessen har fungerat relativt problemfritt och att de medverkande
verksamheterna fått sina kortsiktiga behov tillgodosedda på ett flexibelt sätt. Inslaget av specialanpassade väglednings- och utbildningsinsatser har varit omfattande. Det långsiktiga utvecklingsperspektivet har dock aktualiserats först i slutskedet av projektet då diskussionen kring implementering
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intensifierades. En del av projektets strategi uppfattar utvärderarna också har varit att använda sig av
både interna och externa resurser. Detta har medfört att projektet har disponerat en bred resursbas.
Projektorganisationen kan sägas ha bestått av styrgrupp, projektledningsgrupp samt upphandlade
externa resurser för olika slags utbildningsinsatser. Dessa aktörer kan sägas ha stått för genomförandet av själva projektprocessen.
Projektet ledningsgrupp har bestått av representant för projektägaren, Gagnefs kommun, projektledaren (inledningsvis även biträdande projektledare samt samordnare), representant för Mora
kommun, reprepresentant för Nedansiljans Samordningsförbund samt representanter för
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Styrgruppen genomförde under hösten 2012 styrgruppsutbildning med ESF´s processtöd SPeL.
I denna utbildning diskuterades bland annat följande områden:
• Projektlogiken – Vad är det för huvudproblem som projektet ska arbeta med? Vilket syfte har
projektet? Vilka projektaktiviteter kommer att genomföras för att uppnå detta syfte?
Vilka effekter förväntas uppnås?
• Styrgruppens respektive projektledningens ansvar och roller.
• Vad som kännetecknar en strategisk grupp.
• Arbetet för at utveckla en lärande miljö.
Styrgruppen ansåg att utbildningen var klargörande och förtydligade projektets intentioner samt
olika roller och ansvarsområden. Utbildningen ledde dock inte till några påtagliga förändringar i
styrgruppens sätt att agera.
Projektägarens representant har varit ordförande i styrgruppen men inte aktivt styrt genomförandet
av projektet. Styrgruppen har snarare varit en bollplanksgrupp än en strategisk grupp även om beslut
av betydelse för projektets ekonomi samt måluppfyllelse har fattats av styrgruppen vid vissa tillfällen.
Styrgruppsledamöterna har också varit aktiva i att analysera utvärderingsresultaten. Utvärderingsresultaten förefaller att ha betydelse för utformningen av en framtida stödstruktur men förefaller inte
ha lett till strategiska beslut på kort sikt som påverkat projektgenomförandet.
En projektledare förväntas av ESF-rådet leda projektets operativa arbete med aktiviteter, kontinuerligt
återkoppla till projektägaren samt lyfta strategiska frågor till styrgruppen för beslut. Projektledaren i
Kompetensbyrån i Dalarna har haft dessa ansvarsområden men också stått för en stor del av innehållet
i styrgruppsmötena. Vid de tillfällen som utvärderarnas följeforskningsrapporter har presenterats har
agendan dominerats av att diskutera och analysera rapporternas innehåll. De möten som genomförts
emellan rapporttillfällena har dominerats av projektledarens rapportering av deltagarantal, verksamheter,
projektinsatser och ekonomi. Projektledaren har haft styrgruppens mandat att agera inom ramen för
projektansökan och budget och är den som berett ärendena till styrgruppen och kommit med förslag.
Projektledaren har därigenom haft en ledande roll i projektet. Inledningsvis deltog även biträdande
projektledare samt samordnare i styrgruppens möten men detta förändrades eftersom styrgruppen
ansågs vara för stor.
En projektledningsgrupp bestående av en projektledare på heltid, en biträdande projektledare på
halvtid samt en samordnare på deltid har ansvarat för genomförandet av projektverksamheten.
Dessutom har projektet haft tillgång till en ekonom i projektägarens organisation. Projektlednings-
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gruppen har haft det operativa ansvaret för genomförande av projektet. Samordnarens arbetstid har
varierat över tiden beroende på verksamheternas behov av stöd.
Projektledningsgruppen har tillsammans drivit projektprocessen. Projektledaren har haft ett övergripande ansvar och varit den som deltagit i styrgruppens arbete och varit föredragande där. Projektledaren har också skött det administrativa arbete som är förenat med att driva projekt finansierade
med socialfondsmedel och även ansvarat för kontakterna med ESF-rådet. Projektledaren har också
tagit huvudansvaret för att representera projektet i olika sammanhang. I övrigt har arbetsuppgifter
och kontakter med de medverkande verksamheterna delats. Den geografiska dimensionen har haft
betydelse för detta. I ett antal sammanhang har hela projektledningsgruppen varit representerad.
Det som varit betydelsefullt uppfattar undertecknad vara att personerna i projektledningsgruppen
tillsammans har mycket erfarenheter och kunskaper om socialt företagande och hur man kan agera i
utvecklingsprocesser som rör detta område. Deras erfarenheter och kunskaper har också kompletterat
varandra vilket underlättat att de kunnat vara ett stöd för varandra. I ett så geografiskt spritt projekt
med många olika aktörer har det varit fördelaktigt att vara en grupp med ansvar för genomförandet
av det operativa arbetet. Detta är en lärdom som andraprojektgenomförare kan ta till sig.

Projektets genomförandeprocesser,
aktörer och aktiviteter
Projektets genomförandeprocesser handlar om hur de av projektet berörda aktörerna har agerat
för att tillsammans uppnå projektets målsättningar. I detta avsnitt ges korta presentationer av de
medverkande aktörerna samt på vilka sätt de har deltagit i projektprocessen. En betydande del av
denna information finns i de följeforskningsrapporter som har levererats varför hänvisningar görs
till dessa, se vidare appendix 1-3.
Projektets genomförandeprocesser består i huvudsak av följande delprocesser:
•
•
•
•

Genomförandet av den projektverksamhet som projektägaren har sökt medel för.
Utveckling av de enskilda i projektet medverkande verksamheterna.
Utveckling av samverkan mellan de i projektet medverkande verksamheterna.
Utveckling av samverkan mellan de sociala företagen/initiativen till sådana samt
offentliga verksamheter.
• Utveckling av projektdeltagarna – det vill säga de långtidsarbetslösa arbetssökande.
Delprocesserna är processer som delvis drivits av projektpersonal men delvis också av andra aktörer.
Det har i utvärderingsarbetet varit av vikt att tydliggöra detta för att kunna härleda resultat, effekter
och påverkansfaktorer. Efter projektets genomförande har det betydelse för att kunna skapa förståelse
för vem som kan påverka vad i den framtida utvecklingsprocessen av det arbetsintegrerande sociala
företagandet i Dalarna.
Delprocesserna beskrivs övergripande. Det finns dock flera exempel på delprocesser som skulle vara
intressant att studera djupare, framförallt rörande framväxt och utveckling av de sociala företagen.
Det har dock inte i utvärderingen funnits möjlighet att genomföra sådana fördjupande studier.

45

Det finns en rad olika aktörer utöver projektorganisationen som har haft betydelse för vilka resultat
och effekter som har uppstått till följd av projektverksamheten. De viktigaste är:
•
•
•
•
•
•

Finansiärerna.
De sociala företagen och initiativen till sådana.
De som är anställda eller arbetstränar i de sociala företagen eller initiativen till sådana.
Projektorganisationen.
Externa resurser som finansierats genom projektet.
De offentliga verksamheterna.

Projektets aktivitetsområden har huvudsakligen varit följande:
• Rådgivning och vägledning av projektledningsgruppen riktad till verksamheterna. Ibland har
denna enbart involverat verksamhetsansvariga men i andra sammanhang också övrig anställd
personal samt de som arbetstränat i verksamheten.
• Handledning genomförd av anställd personal i de medverkande verksamheterna. Dessa
handledare har delvis finansierats genom projektet och delvis av verksamheterna själva.
De flesta handledarna har varit anställda av de sociala företagen. Ingen av handledarna har
varit anställd av projektet. Däremot har en handledare varit anställd av ett samordningsförbund
och fem handledare av en kommun.
• Utbildningar och coachningsinsatser genomförda av olika externa utförare.
• Nätverksträffar genomförda i samverkan med Coompanion i Dalarna.
• Seminarier genomförda i spridningssyfte.
• Studieresor i Sverige och i Italien.
De olika aktiviteterna beskrivs och analyseras i följande delavsnitt i rapporten.

Projektets ekonomiska resurser och deras koppling
till projektets mål
Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har haft redovisade kostnader på 8 342 960 kronor för
genomförande av beviljad grundansökan. Därutöver har ytterligare medel beviljats för uppgradering
av projektet.
Huvudfinansiär av projektet är Europeiska socialfonden som stått för 47 procent av projektets
finansiering. Medfinansieringen, 53 procent, har dels bestått av deltagarersättningar utbetalade av
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och dels kontanta bidrag och medfinansiering genom
personalresurser finansierade av medverkande kommuner och samordningsförbund.
Flera samordningsförbund har haft viktiga roller i projektet både avseende finansiering och medverkan
i arbetet: Nedansiljans Samordningsförbund, Södra Dalarnas Samordningsförbund samt Finsam
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Västbergsslagen. Dessa har tillskjutit resurser för handledning/stöd på tre orter. Medfinansieringen
av deltagarersättningar i socialfondsprojekt består av att de medverkande myndigheterna ska redovisa
de ersättningar som de har utbetalt till projektdeltagarna under den tid de deltar i projektverksamheten.
Det handlar således om administration inte om tillskott av medel.
Nedan beskrivna typer av aktiviteter har finansierats genom projektets budget:
• Kostnader för genomförande av mobiliseringsfasen utgör 3 procent av de samlade kostnaderna.
• Kostnader för projektorganisationen har utgjort 32 procent av projektbudgeten.
• Kostnader för medfinansierade handledartjänster har uppgått till 24 procent av de
samlade kostnaderna.
• Kostnader för externt upphandlade resurser som utbildare, utvärderare och coach
har utgjort 16 procent av budgeten.
• Kostnader för att genomföra studiebesök i Sverige samt transnationella aktiviteter
har tagit 2 procent av resurserna i anspråk.
• Kostnader för informations- och spridningsaktiviteter uppgår till 1 procent av budgeten.
• Kostnader för deltagarersättningar har utgjort 22 procent av förbrukade medel.
Kostnadsfördelningen speglar fördelningen av resurser på olika områden men också vilka aktörer
som varit nyckelaktörer i projektet. Projektledningsgruppen och handledarresurserna har som
framgått av rapporten haft stor betydelse för projektets resultat och effekter men det har också
utbildarna haft. Kostnaderna för lärande i vid bemärkelse uppgår till 16 procent. Om utvärderingskostnaderna dras från denna post så har utbildning, coachning och liknande insatser utgjort
9 procent av de totala kostnaderna. Det är dock den resurspost som de deltagande verksamheterna
uppfattar som specifikt värdefull.

Resurser och specifika projektmål
Det bör noteras att det saknas direkta knytningar mellan vissa målsättningar och de ekonomiska
resurserna. Arbetet med det andra huvudmålet – att etablera en inkubator/kompetensbyrå har inte
haft direkta ekonomiska resurser kopplat till detta specifika mål förutom de resurser som avsett
undertecknads utvidgade uppdrag för att föreslå en strategi för implementering utifrån projektets
erfarenheter och lärdomar. Arbetet för att etablera en stödstruktur har bedrivits vid sidan av övrig
projektverksamhet och egentligen i huvudsak bestått av möten relaterade till processen att bilda
Kompetensbyrån ekonomisk förening.
Relativt lite resurser har lagts på informations- och spridningsaktiviteter om man ser till redovisningen
av kostnaderna ovan men samtidigt har detta varit en väsentlig del av projektledningsgruppens uppdrag.
Generellt finns kopplingarna mellan målsättningar, insatser och resurser till det första huvudmålet –
att skapa fler möjligheter till arbetsträning och anställningar. I de beskrivna målen och arbetsmetoderna saknas dock helt referenser till det som konkret har blivit det mest omfattande insatsområdet och verktyget i projektet nämligen de olika utbildningsinsatserna.
Vid planeringen av projektet var delvis andra verksamheter aktuella för deltagande i projektet.
Det handlade mer om utveckling av olika initiativ i form av testaktiviteter och med andra insatser
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än de som efterhand kommit till användning. Undertecknad utgår från de verkliga förhållandena i
beskrivning och analys.
Målsättningen att 50 procent av deltagarna skulle vara verksamma i ett socialt företag efter projektperioden har främjats av projektet framförallt genom de utbildningsaktiviteter som erbjudits men
också genom tillgången på rådgivande stöd från projektledningsgruppen, verksamheternas handledarresurser, stöd från coach som utbildat och coachat i värdegrundsfrågor samt deltagandet i den
lärande utvärderingen. Avgörande för vilka effekter som har uppstått till följd av de beskrivna
aktiviteterna har dock varit de olika verksamheternas förmåga att ta till sig information/kunskap
samt omvandla den till kvalitativ verksamhet i den egna kontexten. De verksamheter som har deltagit
i Coompanion Dalarnas affärsutvecklingsprojekt har också haft nytta av detta i sin utveckling av
verksamheterna.
Fler personer har generellt fått mer kunskap om socialt företagande genom att resurser använts
för seminarier. De som har arbetstränat i olika verksamheter har fått en fördjupad kunskap om vad
socialt företagande är i praktiken men denna kunskap är mer kopplad till hur respektive verksamhet
är utformad och har i mindre utsträckning kunnat påverka målet om kunskapsspridning om socialt
företagande. Av projektet anordnade och finansierade träffar av olika slag har däremot gett möjligheter för deltagare från olika verksamheter att utbyta erfarenheter. De studiebesök som projektet
medverkat till i Sverige och i Italien har haft stor betydelse för de som deltagit.
Målet att minst 50 % av projektdeltagarna ska uppleva ett ökat självförtroende, ökad tilltro till den
egna förmågan samt en bättre hälsa har främjats av deltagandet i utbildningar, studiebesök, nätverksträffar och andra gemensamma projektaktiviteter men de faktorer som kan påverka dessa områden
hör i första hand ihop med hur respektive sociala företags verksamhet är utformad.
Projektledningsgruppens resurser har, enligt utvärderingsresultaten, i mindre omfattning använts för
att uppnå målet att de sociala företagen ska utveckla lärande miljöer. Det har dock funnits en lärande
dialog dels mellan utvärderarna och projektets styrgrupp, inklusive projektledningsgruppen, och dels
mellan utvärderaren och vissa av de medverkande sociala företagen.
Huvuddelen av de i projektet medverkande sociala företagen var etablerade innan projektet Kompetensbyrån i Dalarna etablerades. Projektet har samtidigt innefattat fem testverksamheter. I början av
projektprocessen ägnade projektledningsgruppen mycket tid åt verksamheter som initialt förväntades
bli testverksamheter men sedan inte blev det. Av de fem testverksamheter som har kommit igång
under projektperioden har en verksamhet fått ett intensivt stöd av projektledningsgruppen medan
de övriga erhållit stöd av handledare finansierade genom projektet.
Ett av projektmålen har fokus på att deltagarna genom empowerment ska ta makten över sina egna
liv. Utvärderingen visar att lite resurser generellt har ägnats åt detta mål. Däremot har detta varit
högst närvarande i testverksamheterna vilket direkt kan härledas till hur testverksamheternas handledare har agerat. I de etablerade sociala företagen är delaktighetsperspektivet mindre närvarande.
Det handlar mer om att få saker och ting utförda samt att det finns ett utrymme för att bli anställd.
Demokrati, egenmakt och möjlighet att påverka är centrala värderingar i projektet. Hur närvarande
dessa perspektiv är och på vilket sätt det yttrar sig skiljer sig från verksamhet till verksamhet.
Utvärderingen visar att projektets resurser i viss utsträckning har använts för detta genom anlitande
av coach/utbildare i värdegrundsarbete.
Sammanfattningsvis kan konstateras att användningen av projektets tillgängliga resurser delvis går
att härleda till projektets budget men att många av de konkreta insatser som bekostats bygger på att
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projektledningsgruppen efterhand har fångat upp de behov som de medverkande verksamheterna
har haft och styrt resurserna dit. Det har varit en fördelaktig konstruktion för de i projektet deltagande
verksamheterna att dels ha en kontinuerlig resurs i form av projektledningsgruppen att tillgå och dels
att med relativt korta ledtider kunna få del av de rörliga resurser som funnits för kompetensutveckling.

De arbetsintegrerande sociala företagen
och initiativen till sådana
De två huvudsyftena med projektet har varit att utveckla fler arbetsträningsplatser genom att stödja
utvecklingen av arbetsintegrerande socialt företagande samt att skapa en stödstruktur för långsiktigt
stöd till de arbetsintegrerande sociala företagen. Aktörer som har haft direkt inflytande på detta är
dels redan existerande arbetsintegrerande sociala företag samt initiativ till sådana.
Sex av verksamheterna beskrivs i följeforskningsrapport 3, se appendix, dels utifrån hur de ser på
sig själva och dels utifrån ett verksamhetsperspektiv. Undertecknad redovisar i korthet utvärderarnas
reflektioner kring detta nedan. Inledningsvis redovisas medverkande verksamheter dels utifrån vilken
nytta som verksamheterna har haft av att delta i projektet Kompetensbyrån i Dalarna och dels på
vilka sätt verksamheterna har bidragit till att målen med projektet har kunnat uppnås. Men vad är
egentligen ett arbetsintegrerande socialt företag? Detta är en fråga som frekvent ställs i olika sammanhang och som ofta får delvis olika förklaringar beroende på den svarandes erfarenheter, värderingar
och referensramar.

Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande sociala företag
De åtta verksamheter som var aktiva i projektet Kompetensbyrån betraktar sig alla som arbetsintegrerande sociala företag i överensstämmelse med den definition som utarbetats av Tillväxtverket.
”Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer
varor och/eller tjänster):
• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett
arbete
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat dokumenterat sätt
• som huvudsakligen återinvesterar sina vinster i den egna eller i liknande verksamheter
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Sociala företag skapar nya affärsidéer, gör affärer och erbjuder kvalitativa metoder för arbetslivsinriktad
rehabilitering. Detta utvidgar arbetsmarknaden.”
Verksamheterna har dock delvis olika tolkningar av vad detta innebär vilket framgått både av
information på verksamheternas hemsidor och av information som getts i samband med intervjuer.
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En del av de medverkande verksamheterna har funnits redan innan projektet Kompetensbyrån
i Dalarna påbörjades eller startades upp i samband med projektets start. Coompanion i Dalarna
liksom olika samordningsförbund har tidigare drivit utvecklingsprojekt med fokus på etablering av
sociala företag. Coompanion Dalarna har dessutom parallellt med projektet Kompetensbyrån drivit
ett affärsutvecklingsprojekt där flera av de i Kompetensbyrån medverkande företagen också har
deltagit. Detta uppfattar undertecknad har haft stor betydelse för resultaten och effekterna av det nu
aktuella projektet.

Medverkande redan etablerade sociala företag
Verksamheter som redan var etablerade eller etablerades i nära anknytning till starten av projektet
Kompetensbyrån i Dalarna var:
• Universaltorget i Mora (www.universaltorget.se) hade kommit igång med sin verksamhet redan
innan projektet startade men deras utvecklingsprocess sammanfaller dock i hög utsträckning med
projektperioden. Mora kommun finansierar handledartjänst i företaget och representant för Mora
kommun har ingått i projektets styrgrupp. Anställda och personer i arbetsträning har deltagit i
utbildningar genom projektet. Verksamheten har också fått en egen utbildning i värdegrundsfrågor som varit betydelsefull för verksamhetens egen utveckling. Universaltorget i Mora har
parallellt deltagit i Coompanion Dalarnas affärsutvecklingsprojekt. Verksamhetsföreträdare anser
att det utbildningsstöd verksamheten fått genom Kompetensbyrån har varit betydelsefullt och
utgått från verksamhetens behov. Antalet anställda har under perioden varit stabilt men verksamheten kan idag ta fler personer i arbetsträning än tidigare. Universaltorget i Mora har däremot
inte i någon större utsträckning deltagit i gemensamma projektaktiviteter såsom nätverksträffar.
De anser dock att det är viktigt för de sociala företagen att anordna gemensamma mässor för att
synas.
• Vi Kan (www.vikan.n.nu) i Vikarbyn fanns också som verksamhet innan projektet och är en
etablerad verksamhet. Även här har personal och personer i arbetsträning fått utbildning i värdegrundsfrågor och verksamhetsledaren har erhållit ett coachande stöd. De har också deltagit i
olika utbildningar inom projektets ram samt även i Coompanion Dalarnas affärsutvecklingsprojekt. Verksamhetsföreträdaren deltar inte frekvent i nätverksträffar och liknande på grund
av den arbetssituation som råder i verksamheten. Som framgått av den andra följeforskningsrapporten har verksamhetsledarna i de medverkande sociala företagen flera och omfattande
ansvarsområden. Aktuellt är att ansöka om medel till ett utvecklingsprojekt tillsammans med
ett av initiativen, Spira i Rättvik, hos Allmänna Arvsfonden. ViKan samarbetar och utbyter
erfarenheter framförallt med SiljansnäsResursen. Båda dessa verksamheter har uppstått ur lokala
byarådsverksamheter.
• SiljansnäsResursen (www.siljansnasresursen.se) fanns även de med som verksamhet innan
projektet startade och är ett etablerat socialt företag. Personal och deltagare har tagit del av
projektets utbildningar samt deltagit i Coompanion Dalarnas affärsutvecklingsprojekt. Biträdande
projektledare i projektet Kompetensbyrån i Dalarna är verksamhetsansvarig i SiljansnäsResursen.
Verksamheten utgör ett av de företag som har högst omsättning bland de i projektet medverkande
sociala företagen samt har ett betydande antal personer i anställning och arbetsträning.
Undertecknad uppfattar att det finns en aktiv utvecklingsdiskussion i verksamheten.
SiljansnäsResursen har påtagligt bidragit till att Kompetensbyråns båda mål skulle uppnås.
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• Dala-Händer (www.dalahander.se) ekonomisk förening bildades i början av projektperioden.
Verksamheten har mycket snabbt utvecklats till ett väl fungerande socialt företag och utsågs 2014
till årets kooperativ i Dalarna. Verksamhetsansvariga uppfattar att de har fått ett bra stöd både
från projektet Kompetensbyrån och från Coompanion Dalarna i bildandefasen. Verksamheten
har tagit del av projektutbildningar samt deltagit i Coompanions affärsutvecklingsprojekt.
De två handledarna i verksamheten bekostas genom att Dalahänder också driver ett projekt
finansierat av Allmänna Arvsfonden. Verksamheten tillhör idag de omsättningsmässigt största
sociala företagen i regionen och har flest anställda av de verksamheter som ingått i projektet
Kompetensbyrån i Dalarna. Däremot har de i mindre utsträckning arbetat med arbetsträning utan
anställer tämligen omgående de arbetssökande de tar emot.
• Långshyttans Bruksservice (www.bruksservice.se) fanns också som verksamhet innan projektet
startade men har utvecklats under projektperioden. Anställda och personer i arbetsträning har
i hög utsträckning tagit del av projektets utbildningar. Verksamhetsledaren är både entreprenör
och politiker och har aktivt drivit utvecklingsarbetet i den egna verksamheten men också bidragit
i projektets utvecklingsprocess och är nu ordförande i Kompetensbyrån ekonomisk förening.
Verksamheten är betydelsefull för att skapa arbetstillfällen på en mindre ort med omfattande
arbetslöshet.
• Södra Dalarnas Serviceteam (www.sdalarnasserviceteam.se) hade också startat sin verksamhet
innan projektet kompetensbyrån kom igång. Verksamheten har fått ett omfattande stöd från
projektledningsgruppen, samordningsförbundet, kommunen (genom uppdrag) samt en bank
(utvecklingsbidrag). Personal och arbetssökande som arbetar i verksamheten har också deltagit
i Kompetensbyråns utbildningar. Verksamheten har trots det omfattande stödet inte fungerat.
Processen att försöka lösa de svårigheter som varit kan dock vara en källa till lärande.
Det kan noteras att även om dessa verksamheter i vissa fall redan hade byggt upp en verksamhet
före dess att projektet startade så har de haft behov av flera av Kompetensbyråns insatser. Fem av
verksamheterna är idag väl fungerande verksamheter. Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har aktivt
bidragit till detta. Samtliga har haft deltagare i projektets utbildningar men har i olika hög utsträckning
deltagit i andra aktiviteter. Tre av verksamheterna har fått del av stöd speciellt utformat för deras
verksamheter. Behoven för detta har sett olika ut men i samtliga verksamheter har det funnits ett
behov av att diskutera värderingar, ledningsfrågor, delaktighet och ansvarstagande samt relationer
och kommunikation. För två av verksamheterna har projektets resurstillskott haft uttalat positiva
effekter medan det i det tredje fallet i dagsläget saknas förutsättningar för att få verksamheten att
fungera. Företrädare för två av verksamheterna uttalar ett behov av en stödstruktur för sociala
företag och har förutsättningar för att vara aktiva parter i en sådan verksamhet medan övriga har
en avvaktande hållning. Samtliga önskar kostnadsfritt få illgång till utbildningsinsatser liknande dem
i projektet Kompetensbyrån. I fyra verksamheter är fokus i huvudsak på den egna verksamheten
medan de två andra har en öppnare attityd mot omvärlden.
I aktivitetsavsnittet speglas två delprocesser i verksamheterna ovan utifrån ett metodperspektiv. Den
ena delprocessen handlar om hur projektet har arbetat med värdegrundsfrågor genom externt anlitad
resurs. Den andra delprocessen handlar om projektets ansträngningar att stödja den verksamhet som
haft problem att komma igång.
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De arbetsintegrerande sociala företagens beskrivningar
av sig själva
Utvärderarna har också studerat verksamheternas sätt att beskriva sig själva genom att analysera
innehållet på deras hemsidor på nätet. En första reflektion är vem som egentligen läser beskrivningarna
på verksamheternas hemsidor och hur viktig denna informationskälla är i olika sammanhang.
Verksamheterna når förmodligen sina kunder initialt i huvudsak på andra sätt än genom hemsidan
t.ex. genom uppsökande kontakter, annonser eller genom rekommendationer men hemsidorna utgör
en viktig kunskapskälla kring vilka tjänster som erbjuds och till vilka priser. Detta har också de flesta
verksamheterna utförlig information om liksom att man använder RUT- och/eller ROT-avdrag.
Kunderna kan säkert också vara intresserade av att inhämta allmän information om verksamheten
innan man köper tjänster för att kunna bedöma om det är ett seriöst företag och om man kommer
att kunna få tjänsten levererad till ett rimligt pris och en önskad kvalitetsnivå. I detta avseende kan
utformningen av texten på hemsidan ha betydelse. Dalahänders hemsida hade en annan utformning
än övriga verksamheters hemsidor vid tidpunkten för studien. Den är mycket saklig och i motsats till
övriga verksamheter används varken orden socialt eller företag. Utvärderarna uppfattar att den typen
av text kan passa en bred målgrupp av kunder och att texten genom sin saklighet inger förtroende.
Övriga verksamheter använder de specifika värderingsmässiga signalord som kan knytas till begreppet
socialt företagande. För den som inte har haft kontakt med ett sådant företag eller inte har en referensram inom vilken begreppet kan förstås blir denna form av information troligen mystifierande.
Flera verksamheter använder också abstrakta begrepp som kan vara svåra att tolka. Den omfattande
beskrivning av socialt företagande som Södra Dalarnas Serviceteam presenterar och där man
försöker konkretisera begreppen uppfattas som ett försök att förklara de abstrakta begreppen kring
socialt företagande.
De värderingar som uttrycks kring socialt företagande på huvuddelen av verksamheternas hemsidor
kan vara tilltalande för en läsare som anser att sociala företag har en viktig social funktion.
Ett annat skäl att välja det sociala företaget kan vara en stark lokal förankring. Detta framhålls av ett
par av de aktuella verksamheterna och är antagligen ett viktigt argument på orter där det är angeläget
att utöka eller behålla serviceutbudet.
Endast två verksamheter talar om att de vill erbjuda kvalitativa tjänster och en av dessa har en
trygghetsgaranti. Flera beskrivningar innehåller däremot formuleringar som kan få läsaren att
misstänka att verksamheten handlar mer om social välgörenhet än om leverans av en tjänst med en
god kvalitet.
Andra aktörer som skulle kunna vara intresserade av informationen på verksamheternas hemsidor
kan vara tjänstemän hos offentliga organisationer som arbetar med arbetssökande, politiker och
medborgare som vill inhämta information om socialt företagande i allmänhet eller just den specifika
verksamheten samt arbetssökande som är intresserade av att komma i kontakt med ett socialt företag.
I dessa sammanhang har antagligen informationen om vad ett socialt företag är och hur det verkar
större betydelse än gentemot kunderna.
En annan fråga som ställdes tidigare handlar om relevansen i informationen utifrån verksamheternas
syfte och målsättningar. Som framgått påpekar fem av sex verksamheter att de är sociala företag som
verkar för att långtidsarbetslösa ska kunna anställas. Fyra verksamheter relaterar detta till anställningar
i den egna verksamheten medan en verksamhet också uttrycker att man arbetar för anställning
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utanför det sociala företagets organisation. Av intervjuerna med verksamheterna framgår också att
medarbetare i verksamheterna uppfattar att vissa kunder väljer att köpa tjänster av ett socialt företag
därför att man vill stödja intentionen att verka för att långtidsarbetslösa ska kunna hitta arbete.
Det kan mycket väl vara så men det är förmodligen oftare knutet till den aktuella personens samhällsoch människosyn och till kunskap om företaget som vederbörande har fått i andra sammanhang än
genom hemsidan, t.ex. att verksamheten har ett gott renommé.
Den viktigaste informationen ur affärsmässig synpunkt bör vara hur verksamheterna beskriver sitt
tjänsteutbud, informationen om priser samt sådan information som inger förtroende för att företaget
kan utföra tjänsten med förväntad kvalitet. Samtliga verksamheter beskriver sina tjänster men vissa
verksamheter gör detta på ett sätt som inte ger någon mer ingående vägledning kring vad tjänsten
innefattar medan andra på ett mycket tydligt sätt beskrivit tjänsteutbudet. Alla har heller inte prisangivelser. De olika verksamheterna kan lära sig mycket av varandra genom att studera varandras
hemsidor. Vid en ny genomgång av hemsidorna i samband med att den nu aktuella rapporten skrevs
framgår att flera av verksamheterna har ändrat innehållet på sina hemsidor.

Initiativ som projektet arbetat med
Sett över hela projektperioden har projektledningsgruppen arbetat med sammanlagt ett tiotal initiativ
eller embryon till sådana. I två fall har detta lett till start av sociala företag.
Initiativ som projektet arbetat med är följande:
• I Gagnefs kommun har man försökt få igång en verksamhet byggd på existerande
LSS-verksamhet i form av café samt även diskuterat med Mockfjärdshuset som är ett
vandrarhem. I inget av dessa fall ledde projektets insatser vidare. I det första fallet var orsaken
att personalen inte ville medverka i en process att starta ett socialt företag.
• I Leksands kommun har projektledningsgruppen stöttat tre handledare i LSS-verksamheten
”Affärn” för att verksamheten skulle kunna övergå från kommunal drift till ekonomisk förening.
Projektet har lagt ner mycket resurser på stöd till handledare och deltagare i bildandeprocessen.
Deltagare har även fått utbildning i projektet. Till slut visade det sig av olika orsaker inte möjligt
att genomföra övergången till socialt företagande.
• I Ludvika fanns en verksamhet inom kommunens arbetsmarknadsenhet som skulle kunna
knoppas av till ett socialt företag. Detta lyckades inte då det varken fanns intresse från brukare
eller arbetsmarknadsenhet att så skulle ske.
• Två andra initiativ har däremot blivit arbetsintegrerande sociala företag i Ludvika
(www.atervinningsbutiken.se). Dessa har utvecklats av en grupp brukare inom samordningsförbundet med stöd av en anställd handledare. Handledaren har haft stor betydelse för att
processen lyckats men de har också fått ett aktivt
stöd av både projektledningsgruppen och av kommunen. De har även deltagit i projektets
utbildningar och andra aktiviteter. Utvecklingsprocessen beskrivs mer ingående i
metodavsnittet nedan.
• I Leksand fanns under en kort period en grupp hos samordningsförbundet.
• I Rättvik kom under projektets uppgraderingsfas en grupp igång med verksamhet i ett
växthus tillhörande kommunen. Verksamheten har fått stöd av projektledaren och deltagit
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i vissa projektaktiviteter. De erhöll också medel till studieresa till annan liknande verksamhet.
Finns i dagsläget inte förutsättningar för att driva verksamheten vidare trots starkt engagemang
från handledare och deltagare. Nyligen dock ansökt om medel från Allmänna Arvsfonden för att
kunna utveckla ett socialt företagande med inriktning mot grön rehabilitering.
• I Hedemora har en gruppering med knytning till arbetsmarknadsenheten jobbat på två idéer.
Kommunen har anställt halvtids handledare. Osäkert vad det blir av detta.
I aktivitetsavsnittet speglas två delprocesser som rör de beskrivna initiativen ovan utifrån ett
metodperspektiv.

De sociala företagens ekonomiska kapacitet och affärsidé
Alla verksamhetsansvariga utom en svarar i en i utvärderingen genomförd enkätundersökning
samt i intervjuer att de ekonomiska och sociala målen är lika högt prioriterade i verksamheterna.
En svarande anser att de sociala målen har högre prioritet. Det är undertecknads mening att strategierna
för att främja såväl ekonomiska som sociala mål behöver utvecklas
Ett problem som huvuddelen av verksamheterna har är säsongsvariation i arbetsbelastningen.
Det innebär att man under vissa perioder i några verksamheter är överbelastade medan man under
andra perioder har för lite att göra. Det leder till brister i framförhållningen under vissa perioder
och svårigheter att behålla personal under andra perioder. Det innebär också påfrestningar på de
anställda som i vissa fall har lett till sjukskrivningar. En verksamhetsansvarig uppger att detta har
lett till ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna i verksamheten samt att det är en svår balansgång att
hantera behovet av att ta in uppdrag för att få inkomster men samtidigt ta hänsyn till personalens
förutsättningar i fråga om arbetsförmåga.
De ekonomiska marginalerna förefaller vara knappa vilket innebär att det är svårt att skapa utrymme
för en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheterna. Det finns i flera av verksamheterna behov
av att förstärka entreprenörskompetensen för att utveckla nya affärsidéer. Tre av verksamheterna
har under år 2013 deltagit i ett affärsutvecklingsprojekt genomfört av Coompanion Dalarna. Två av
verksamheterna har bedrivit värdegrundsarbete under ledning av konsult som också kan sägas vara
verksamhetsutvecklande. I övrigt förefaller diskussioner kring utveckling av verksamheterna ske i
verksamheternas arbetsplatsträffar. Dessa möten domineras dock av operativa frågor. Ett par verksamheter har rekryterat företagarkompetens till sina styrelser. De genomförda insatserna har haft
positiv effekt men det finns enligt såväl verksamhetsansvariga som utvärderarna behov av fler
insatser för att utveckla affärsmässigheten och entreprenörskapet i de studerade verksamheterna.
Vid en jämförelse med andra arbetsintegrerande sociala företag i Sverige så framgår att många sådana
företag bygger på ett djupt engagemang av eldsjälar men allt för ofta saknas en ekonomisk bärighet.
Många arbetsintegrerande sociala företag i Sverige uppfyller egentligen inte Tillväxtverkets definition
av socialt företagande då de ofta har olika ekonomiska stöd från offentliga organisationer för att klara
sin ekonomi och således inte är självständiga. De flesta av verksamheterna genererar oavsett detta
både stor individ- och samhällsnytta och det finns ett stort behov av dem. Det är dock viktigt att vara
öppen med att det både finns sociala företag som kommer att behöva ett långvarigt rådgivande och
ekonomiskt stöd för att kunna överleva och att det finns sociala företag som efter ett initialt stöd kan
vara ekonomiskt självgående. Detta har betydelse bland annat för att inte skapa fel förväntningar hos

54

tjänstemän och beslutsfattare i offentliga organisationer. Ett tydligare fokus på affärsmässighet och
på affärsidéns bärighet kan medverka till att fler sociala företag klarar sin ekonomi på ett bra sätt.
I rapporten ”Att lära av mirakel” (Temagruppen för Entrepernörskap & Företagande, 2012) finns
en artikel skriven av Urban Neumuller som behandlar sociala företags val av affärsidéer. Neumuller
menar att valet av affärsinriktning har stor betydelse för hur verksamheten kommer att utvecklas.
”I arbetsintegrerande sociala företag styrs affärsvalet i grunden av behovet av att hitta bra arbetsuppgifter till
de arbetssökande som ska arbetsintegreras. Det finns dock två olika huvudlinjer när det gäller att välja branschinriktning. Den ena, som är vanligast, utgår ifrån att valet av affärsidé ska styras av de aktuella personernas
intresseområden och förutsättningar. Den andra huvudlinjen utgår från att branschinriktningen är bestämd
när verksamheten startar och att man rekryterar deltagare utifrån den valda branschinriktningen. Vilket
man väljer påverkar verksamhetens förutsättningar att bedriva en affärsmässig verksamhet och att bedriva ett
professionellt rehabiliterande arbete”. Neumuller värderar dock inte den ena bättre än den andra.
Han vill däremot peka på att valet resulterar i olika verksamheter.
Urban Neumuller konstaterar samtidigt att:
• Sociala arbetsintegrerande företag har brister beträffande affärsmässigheten som leder till att
många företag inte blir långsiktigt hållbara.
• De har ofta flera branschinriktningar som splittrar verksamheten och gör det svårt att växa.
Många inriktningar möjliggör ett brett utbud av arbetsuppgifter men svårigheter att hålla hög
kvalitet. Om kvaliteten inte är tillräcklig förlorar företaget kunden.
• De arbetsintegrerande sociala företagen har i stor utsträckning utvecklat verksamhet
inom områden som är arbetsintensiva men inte kräver branschspecifik utbildning: butik,
caféverksamhet, catering, hushållsnära tjänster etcetera.
Neumuller anser att det är viktigt för de sociala företagen att rekrytera kompetens med både teoretisk
och praktisk kunskap kring företagande för att bli långsiktigt hållbara. De sociala företagen kan också
samarbeta utifrån ett franchisekoncept. Utvärderarna menar att detta är synpunkter som är viktiga att
ta i beaktande i en utbildning kring socialt företagande.
Utvärderarna menar att det är av vikt att ytterligare förstärka strategierna både i fråga om de sociala
målen och i fråga om de ekonomiska målen. Bland de undersökta verksamheterna som betraktar
sig som arbetsintegrerande sociala företag uppger tre att de inte har något ekonomiskt överskott
och fem att de har ett mindre ekonomiskt överskott som återförs i verksamheten. Omsättningen i
företagen varierar mellan drygt etthundratusen kronor och knappt två och en halv miljon kronor.
Tre verksamheter har en nettoomsättning (utan lönestöd) på cirka en miljon kronor. Dessa förefaller
vara de mest välfungerande verksamheterna generellt.
Samtidigt har verksamheterna redovisat sammanlagt 39 anställda och 18 personer i olika former
av arbetsträning. Detta är anmärkningsvärt med tanke på de relativt små omsättningarna i verksamheterna men möjliggörs tack vare lönesubventioner från Arbetsförmedlingen samt i några fall
handledarlöner som betalas av annan organisation.
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Samtliga verksamhetsföreträdare menar att man har en verksamhet som motsvarar Tillväxtverkets
definition av arbetsintegrerande socialt företagande. Utvärderarna skulle dock i viss utsträckning vilja
ifrågasätta detta. Det finns flera anledningar:
• Samtliga driver näringsverksamhet men i några fall med en låg omsättning. Den relativt
sett stora volymen anställningar upprätthålls med betydande lönesubventioner. Detta är inte
långsiktigt hållbart.
• Omsättningarna i verksamheterna skiljer sig väsentligt åt och har enligt uppgift ökat men
samtidigt framgår av enkäterna med verksamhetsansvariga att inga eller mycket små överskott
genereras i verksamheterna. Detta försvårar möjligheterna till investeringar och gör att
verksamheterna tar på sig för många uppdrag under vissa perioder.
• Ingen av verksamheterna arbetar på ett strukturerat sätt med arbetsträning och rehabilitering
även om man tar emot många personer med en arbetsmarknadsinsats som grund. Det innebär
att om det sociala företaget inte kan erbjuda en anställning så är den arbetssökande tillbaka i
utanförskap. En del i affärsidén skulle kunna vara att arbeta på ett sätt som stärkte de arbetssökandes möjligheter att få arbete också utanför det sociala företaget. Dessutom så innebär en
höjd arbetsförmåga hos medarbetarna att det finns större möjligheter att skapa ett ekonomiskt
överskott i den egna verksamheten.
• En verksamhet har betydande ekonomiskt stöd från sin kommun och kan därför inte sägas vara
fristående från offentlig sektor.
Den främsta nyttan med verksamheterna uppstår genom att de erbjuder anställningar för ett stort
antal personer i relation till sin omsättning och det också innebär att tidigare arbetssökande kommer
in i en arbetsgemenskap och erhåller meningsfulla arbetsuppgifter.

Arbetslivsinriktad rehabilitering
En del i Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande socialt företagande är att: ”Sociala företag
skapar nya affärsidéer, gör affärer och erbjuder kvalitativa metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering.
Detta utvidgar arbetsmarknaden.”
Det sägs ofta att man i ett arbetsintegrerande socialt företag ska kunna ”arbeta 100 % av sin egen
arbetsförmåga”. I Tillväxtverkets definition sägs också att arbetsintegrerande sociala företag erbjuder
kvalitativa metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering. Vad innebär då arbetslivsinriktad rehabilitering
med hög kvalitet?

Att främja hälsa genom arbetslivsinriktad rehabilitering
Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Institutionen för Medicin och Hälsa,
Linköpings Universitet, definierar begreppet på följande sätt: ”Arbetslivsinriktad rehabilitering används
som begrepp för många olika typer av utredningar och åtgärder som underförstått eller uttalat syftar till att
främja återgång i arbete för sjukskrivna” (Socialmedicinsk tidskrift, nr 3/2009).
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I en utredning genomförd av Samordningsförbundet Centrum i Göteborg (Sandra Thörnqvist
2017-03-30) särskiljs begreppen rehabilitering respektive habilitering. ”Rehabilitering består av stavelserna
re = åter och habil = skicklig, det vill säga att åter bli skicklig. Habilitering å andra sidan innebär att göra
skicklig, det vill säga att förvärva ny kunskap eller förmåga och färdigheter”. Detta särskiljande är en viktig
del att beakta då de arbetsintegrerande sociala företagen arbetar både med sjukskrivna personer och
med personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden av andra skäl, ofta handlar det om kompetensbrister. I allmänhet pratar vi då om att dessa personer behöver kompetensutvecklas för att deras
kompetens ska bli mer användbar i olika arbetsuppgifter.
Ekberg pekar på att forskningen inom arbetslivsinriktad rehabilitering hittills i huvudsak haft fokus
på människors ohälsa och arbetsoförmåga snarare än på deras resurser och kvarvarande arbetsförmåga.
”Under senare år har dock kunskapen ökat om att återgång i arbete är en mer komplex fråga, att förmågan
kan variera över tid och att återgång i arbete är en gradvis framväxande process som påverkas av olika faktorer
i olika faser. Ju längre sjukskrivningen varar desto mer betydelsefulla blir andra faktorer än de medicinska.
Kunskapen har också ökat om att anpassningar i omgivningen och på arbetsplatsen har betydelse för den
faktiska möjligheten att återgå i arbete”. Detta är viktig kunskap att ta vara på för de arbetsintegrerande
sociala företagen.
För att kunna ta vara på människors resurser och kvarvarande arbetsförmåga är det av vikt att ha god
kunskap om vilka faktorer som främjar utvecklingen av hälsan och tillvaratagandet av arbetsförmågan.
Dessutom behövs kunskap och färdigheter kring metoder för arbetsprövning och arbetsträning.
Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är
hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Nationella folkhälsokommittén
i Sverige definierar hälsofrämjande arbete som ”den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen
över sin hälsa och befrämja den”. Enligt Nationella folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt
stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt
framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.

Samverkan för arbete
Waddell och Burton (2006) konstaterar att ”Arbete är det viktigaste medlet för att få adekvata ekonomiska
resurser som möjliggör att man kan vara aktivt delaktig i samhället. Arbete bidrar till viktiga psykosociala
behov, identitet, sociala roller och social status, och arbete är bra för de flesta människors hälsa och välbefinnande”.
De arbetsintegrerande sociala företagen kan i detta sammanhang utgöra en mycket viktig
samhällsresurs.
I Sverige är begreppet rehabilitering starkt förknippat med person och med arbetsförmåga.
Insatserna har fokus på att personen i fråga ska kunna återgå i arbete. Thörnqvist menar att
”Grundtanken har länge varit att alla ska kunna delta i och ta del av samhällsgemenskapen. Sedan 1940-talet
har rehabilitering varit starkt kopplat till socialförsäkringssystemet”. Samverkan mellan olika myndigheter
har efterhand blivit allt vanligare, framförallt kring personer med en komplex problematik och kontakt
med flera myndigheter samtidigt. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i
den så kallade rehabiliteringskedjan är i detta avseende central.
I samverkan mellan olika myndigheter används en rad likartade begrepp när man pratar om
rehabilitering men det är inte alltid personal hos olika myndigheter lägger samma betydelse i orden.
Detta skapar ofta osäkerhet i samverkan. För de arbetsintegrerande sociala företagen är det viktigt att
känna till vad olika myndigheter menar när man använder dessa begrepp.
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Rehabilitering kan vara medicinsk, social, psykisk eller fysisk enligt Thörnqvist. Inom de olika
myndigheterna färgar uppdraget och myndighetskulturen hur man uttrycker sig och vad man anser
vara det egna respektive andras ansvar i individernas rehabiliteringsprocesser.
För socialtjänsten är målet med en arbetslivsinriktad rehabilitering att brukaren ska kunna försörja
sig själv. Rehabiliteringsprocessen för den sjukskrivne förväntas leda till att personen i fråga inte
längre behöver stöd genom socialförsäkringen. Arbetsförmedlingens mål är att genom olika arbetsmarknadsprogram rusta och matcha den arbetssökande, speciellt på arbetsmarknaden utsatta
grupper, så att den arbetssökande kommer in på arbetsmarknaden. Vården står för den medicinska
rehabiliteringen.
Medicinsk rehabilitering förutsätter att man har sjukdomen eller skadan under kontroll. Om individen
har den medicin och/eller de hjälpmedel som behövs kan hen delta i arbetslivsinriktad rehabilitering
samtidigt med en öppenvårdskontakt inom vården om så behövs.
En social rehabilitering kan vara inriktad på att motivera, medverka till drogfrihet, att hen har ett
boende och en i övrigt fungerande daglig tillvaro.
Psykisk rehabilitering innebär att den arbetssökande har tillgång till medicin, terapi eller annan
behandling som är nödvändig för att kunna hantera sin sjukdom och ingå i ett arbetssammanhang
med eller utan stöd. Fysisk rehabilitering innebär att ha tillgång till medicin, hjälpmedel, träning eller
annan behandling för att kunna ingå i ett arbetssammanhang.
Arbetslivsinriktad rehabilitering avser att individen ska kunna återgå till arbetslivet och hitta en plats
på arbetsmarknaden.

Bedömning av en individs arbetsförmåga
World Health Organization (WHO) har gjort en internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa, international classification of functioning, disability and health (ICF).
Utifrån denna klassificering bör följande fyra aspekter vara med vid bedömning av arbetsförmåga:
•
•
•
•

Individens egen upplevelse av krav.
De objektiva kraven inom yrket/yrkesområdet.
Individens egen upplevelse av sin förmåga (intervju).
Den objektiva förmågan (observation).

Arbetsförmåga innebär individens kapacitet i relation till arbetets krav.
Arbetsplatsen är den viktigaste arenan för att främja arbetsförmågan och möjligheterna till arbete.
Därför är samarbete mellan myndigheterna och företagen mycket viktigt. Forskning visar att sjukfrånvaro kan kortas om det finns en kontakt mellan vårdgivare och arbetsplats. Stark evidens finns
också för att anpassningar på arbetsplatsen förkortar sjukskrivningar. Med hög sannolikhet gäller
de beskrivna förhållande också personer som inte varit sjukskrivna men frånvarande från arbetsmarknaden under lång tid. Om en person inte har en anställning att återgå till är det synnerligen
viktigt att myndigheterna har arbetsprövnings- och arbetsträningsplatser av hög kvalitet att tillgå.
Även i detta avseende kan de arbetsintegrerande sociala företagen utgöra viktiga resurser förutsatt att
verksamheterna kan leva upp till kraven på sådana platser.
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En rehabiliteringsprocess är en förändringsprocess. Buhmann med flera (2009) har i en studie
visat att en rehabiliteringsprocess som skräddarsytts för individen, baserat på en multidisciplinär
teambedömning av arbetsförmågan och av hinder i arbets- och livssituationen ledde till en snabbare
återgång i arbete. Utvecklingen av arbetsförmågan sker i ett komplext samspel mellan Individ, miljö
och uppgift. Dessa faktorer måste passa ihop. Därför är det också viktigt att kartlägga såväl individens
förutsättningar som arbetsuppgifterna och arbetsmiljön samt agera för att dessa områden anpassas
till varandra på ett lämpligt sätt. Arbetsledare har i detta sammanhang en stor betydelse för att
rehabiliteringsprocessen ska bli framgångsrik. Det är inte bara förmågan att arbeta som är central
utan också individens motivation att arbeta (Johansson 2007).
Arbetsprövning innebär att man prövar vad som fungerar och hur det fungerar. Detta kan antingen
föregås av eller leda till såväl bedömning av arbetsförmågan som arbetsträning. Det senare innefattar
den träning som den arbetssökande behöver för att erövra de förmågor som behövs inom ett visst
arbetsområde/yrkesområde. Thörnqvist beskriver arbetsträning på följande sätt:
”Ofta ser inte individen fullt ut var det brister och på vilket sätt. Därför ger ofta träningen en fördjupad insikt
om hur man behöver och kan gå vidare. Arbetsträning kan behövas under olika lång tid beroende på problemets
art, till exempel tidigare drogmissbruk, individens ålder, eller övriga sociala, fysiska och psykiska förhållanden.
Träningen är just träning och man har inte något ansvar för till exempel produktionen och ska inte ses som en
resurs i personalgruppen eller på arbetsplatsen. Under träningsperioden ska man ha tillgång till en handledare
som kan instruera, stötta och observera hur de olika delarna fungerar. Innan träningen görs en bedömning av
hur mycket personen förmodas orka och kunna. Oftast börjar man på en lägre nivå och prövar sig därefter
stegvis mot en högre belastning”.
Forskning (Buhmann med flera) visar att en rehabiliteringsprocess som dynamiskt anpassas under
rehabiliteringsprocessen kan vara mer framgångsrik än mer standardiserade program. Om arbetsplatsen inrymmer flexibilitet och anpassningsmöjligheter utgör i regel inte arbete med vissa kvarvarande besvär någon risk utan främjar tvärtom hälsan.
Ekberg påpekar vikten av att arbetsmiljö och hälsofaktorer beaktas i verksamheten:
”Om hälsofrämjande arbete inte ingår i de beslutsfattande processerna och i fördelningen och prioriteringen av
resurser inom organisationen riskerar sådana frågor att ignoreras”. Arbetsintegrerande sociala företag bör i
högre utsträckning än övriga företag beakta detta eftersom en arbetsmiljö där varje individ kan arbeta
utifrån sina förutsättningar är en del av affärsidén i arbetsintegrerande sociala företag.

Processen från utanförskap till innanförskap
på arbetsmarknaden
Young med flera (2005) indelar rehabiliteringsprocessen för återgång i arbete i fyra faser:
1.
2.
3.
4.

Sjukskriven och ej i arbete.
Återinträde i arbete.
Hållbarhet i arbetsförmåga.
Fortsatt utveckling och karriär i arbetet.
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En viktig uppgift i den första fasen är att fastställa den sjukskrivnes funktionsförmåga. I allmänhet
avgör den sjukskrivande läkaren i sitt samtal med patienten individens grad av funktions- och
arbetsförmåga. Ibland genomförs även en bredare multiprofessionell bedömning inom hälso- och
sjukvården. Försäkringskassan genomför ibland en så kallad SASSAM-utredning som syftar till att
bedöma vilka hinder och resurser individen har i relation till arbetsförmågan. Arbetsförmedlingen
kan också göra utredningar av en persons hinder och resurser men då med avsikten att utröna vilka
förutsättningar som finns för att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Egentligen utreder myndigheterna förutsättningarna för personen att få del av det resurssystem som
var och en förfogar över. Såvida den arbetssökande inte helt saknar arbetsförmåga så förväntas hen
lämna respektive myndighetssystem så snart som möjligt. I detta avseende kan de arbetsintegrerande
sociala företagen vara en resurs för myndigheterna. Detta förutsätter dock en ömsesidig kännedom
om varandras verksamheter och uppdrag. Genom att varje myndighet endast utreder utifrån sitt
uppdrag så saknas ofta en helhetsbild av den arbetssökandes förutsättningar för arbete. Det saknas
också en långsiktig strategi för återgång i arbete som grundar sig på en helhetsbild av individens
resurser och livssituation. Här kan de arbetsintegrerande sociala företagen spela en roll om en
förtroendefull samverkan kan byggas upp mellan myndigheterna och de arbetsintegrerande sociala
företagen. För att detta ska kunna vara möjligt behöver de arbetsintegrerande sociala företagen en
hög kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
En heltäckande professionell bedömning av den arbetssökandes arbetsförmåga och förutsättningar
för att stå till arbetsmarknadens förfogande är en grundläggande förutsättning för att kunna lägga
upp en vettig strategi för återgång i arbete oavsett om man är sjukskriven eller inte. Forskning visar
att bedömning av arbetsförmåga bör utföras av multidisciplinära team enligt Thörnqvist.

Personalfrågor i de arbetsintegrerande
sociala företagen
Personalstrukturen i de arbetsintegrerande sociala företag som medverkat i projektet
Kompetensbyrån i Dalarna har följande uppbyggnad:
•
•
•
•

Verksamhetsansvarig.
Handledare.
Anställda som utför arbetsuppgifter förenade med företagets uppdrag.
Personer i arbetsträning med olika former av arbetsmarknadsinsatser som grund.

Ofta är verksamhetsansvarig även handledare. I de mindre företagen ingår även i rollen som
verksamhetsansvarig och handledare att delta i genomförandet av företagets uppdrag. Fördelningen
av arbetsuppgifter i de medverkande sociala företagen liknar strukturen i vilket småföretag som helst.
De flesta har inte en skarpt avgränsad yrkesroll utan kan involveras i flera olika slags arbetsuppgifter
även om man huvudsakligen är aktriv inom ett visst område som till exempel utejobb, städning eller
administration.
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Rekrytering av personal
Huvuddelen av de arbetssökande fokuserar primärt på att bli anställda i det sociala företag där de
arbetstränar istället för att parallellt också arbeta på att kunna skaffa arbete utanför detta.
Som påpekats tidigare har ett betydande antal anställningar genererats i de aktuella verksamheterna
men huvuddelen av projektdeltagarna har inte någon anställning efter projektets slut.
De som är anställda i de undersökta företagen har varit detta under olika lång tid. Ett av företagen
har utvecklats i rask takt under år 2013 och kunnat anställa sammanlagt nio personer.
Anställningstiderna för de anställda som besvarat en i utvärderingen genomförd enkät fördelas enligt
följande:
• 26 procent har varit anställda kortare tid än 6 månader.
• 37 procent har varit anställda 6-12 månader.
• 37 procent har varit anställda längre tid än 12 månader.
Siffrorna visar att 63 procent av de anställda har anställts under det senaste året. Detta visar att
potentialen att anställa har ökat. Samtidigt har nyanställningarna till 75 procent skett i ett av de
sociala företagen.
Rekryteringen av personal sker ofta genom att personen i fråga först har haft arbetsträning
eller annan insats i verksamheten. Så har varit fallet i 68 procent av rekryteringsprocesserna.
Anställningarna föregicks i en tredjedel av rekryteringsprocesserna av praktik, arbetsträning eller
liknande insatser under kortare period än 6 månader medan den i två tredjedelar av fallen föregicks
av arbetsmarknadsinsats under 6 månader eller längre perioder.
Som framgår så använder de sociala företagen möjligheter till praktik, arbetsträning eller liknande
insatser för att rekrytera personal. Genom ofta långa placeringar kan den arbetssökande introduceras,
utbildas och utveckla sin arbetskapacitet innan anställning blir aktuell.
Inte något av de sociala företagen har utvecklat möjligheterna att som en del av affärsidén sälja
platser för arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller att arbeta med att utveckla arbetskraft för
anställning i andra företag även om det sker i viss utsträckning. Utvärderarna menar att detta borde
vara en intressant möjlighet men den förutsätter att de sociala företagen kompletterar sin personalstyrka med professionell personal på detta område.
Utformningen av arbetsmarknadspolitiken upplevs av de verksamhetsansvariga skapa osäkerhet
i personalförsörjningen. Flera efterlyser tätare kontakt med ledningspersonal hos främst Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessutom önskas mer djupgående information om de offentliga
verksamheternas inriktning, resurser och regelverk för att kunna agera som samarbetspartners i olika
situationer. De intervjuade uppfattar att de ofta får bra information i enskilda fall av respektive handläggare men att de har sämre uppfattning om helheten i verksamheterna.
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Delaktighet
En del i Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande sociala företag är att de ”skapar delaktighet
för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat dokumenterat sätt.”
Detta är ett område som utvärderarna har undersökt närmare både genom intervjuer och genom
enkäter. Den information som inhämtats visar att det finns en hög grad av upplevd delaktighet i
utvecklingen av verksamheten och att en stor andel av de anställda är medlemmar i den ekonomiska
eller ideella föreningen som utgör den juridiska grunden för verksamheterna. Intervjuerna har dock
även gett en bild av att få aktivt deltar i möten där beslut fattas om verksamheternas utveckling.
Det primära intresset för de som arbetstränar i verksamheterna uppfattas vara att bli anställda och
att kunna behålla denna anställning. För både de arbetssökande och den anställda personalen är det
viktigt att kunna påverka upplägget av det egna arbetsområdet i det dagliga arbetet. Få anställda
vill egentligen vara med och påverka verksamhetens uppbyggnad och inriktning på lång sikt. Av
intervjuer och enkäter med personal och personer i arbetsträning har framgått att arbetsgemenskapen
i de sociala företagen är en viktig del för både anställda och arbetssökande. Samtidigt upplever inte
alla sig ingå i denna.
Det är känt att delaktigheten som skapas genom att arbetssökande är aktörer i en process att starta
och driva företag skapar empowerment. Detta är dock inte tillräckligt för att kunna generera kvalitativa
arbetsträningsplatser och arbetstillfällen i en anpassad arbetsmiljö. För detta krävs omfattande kunskaper
om personalfrågor, arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsmiljö.
Empowerment handlar, enligt formulering i regeringens handlingsplan för socialt företagande,
om delaktighet i arbetet, den personliga utvecklingen men också i företagets drift och beslut.
Detta uppfattas ge unika förutsättningar för personlig utveckling.
Empowermentprocesser uppfattas ofta innefatta tre stadier:
• Kunskap som skapar medvetenhet.
• Känsla som skapar handlingsenergi.
• Vilja.
Arbete inom den sociala ekonomin syftar ofta till att genom empowerment ge individen möjlighet
att påverka, använda sin egenkraft och initiativförmåga till att ta makten över sin vardag.
I rapporten ”Att lära av mirakel” (Temagruppen för Entrepernörskap & Företagande, 2012) finns
ett avsnitt om delaktighet skrivet av Eva Laurelii. Författaren utgår från att delaktighet i arbetet,
den personliga utvecklingen men också i företagets drift och beslut ger unika förutsättningar för
personlig utveckling samt empowerment. Samtidigt visar Laurelii att de sociala företagen i varierande
utsträckning lyckas skapa denna delaktighet.
I sin beskrivning och analys utgår författaren framförallt från tre frågeställningar:
• På vilket sätt deltar medarbetarna i upplägget av sina egna arbetsuppgifter?
• På vilket sätt är medarbetarna med i planeringen och organisationen av arbetsplatsen?
Vilka möten kan man delta i och under vilka möten får man vara med i beslutsfattande?
• Deltar medarbetarna i utvecklingsarbetet av företagandet och affärsverksamheten och
i så fall hur?
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Eva Laurelii konstaterar att personer som arbetar i sociala företag i olika utsträckning vill vara
delaktiga, att detta påverkar förutsättningarna för delaktigheten men att individen själv måste få välja.
Om det finns ett klimat i företaget som motiverar till delaktighet så vill fler vara delaktiga. Den bästa
grogrunden uppfattas vara att tydliggöra och involvera personalen i vision, mål, affärsidé och
värderingsgrund (vilket flera av verksamheterna i projektet Kompetensbyrån faktiskt har gjort).

Ledningskompetensens betydelse
Av intervjuerna med de personer som arbetat med utvecklingen av det sociala företagandet inom
ramen för projektet Kompetensbyrån i Dalarna framgår att ledarskap, medarbetarskap och
delaktighet på olika sätt utgjort utmaningar i utvecklingen av de sociala företagen.
Utvärderingen visar också att ledningskompetensen i de arbetsintegrerande sociala företagen är
särskilt viktig. De som nu leder verksamheterna har haft och har stor inverkan på utvecklingen av
verksamheterna.
Den primära drivkraften för intervjuade ledningspersoner att vara verksamma i ett arbetsintegrerande
socialt företag förefaller vara att bli delaktig i ett sammanhang där man kan utveckla både sig själv
och andra. Det handlar mycket om socialt engagemang och intresse för lokal utveckling. Två av åtta
verksamhetsansvariga arbetar ideellt medan sex är avlönade.
De personer som leder de sociala företagen har genomgående en stor arbetsbelastning och deras
roller utgör en blandning av olika funktioner:
•
•
•
•
•

Ordförande i den ekonomiska/ideella föreningen eller annan styrelsepost.
Verksamhetsansvarig chef med budget- och personalansvar.
Handledare.
Marknadsförare.
Deltar i produktionen.

Även om det ser delvis olika ut i olika verksamheter så har ofta de som leder verksamheterna
alla dessa funktioner. Förutom att detta innebär tung arbetsbelastning så kräver det en rad olika
kompetenser.
Det framgår också av enkätsvar från verksamhetsledarna att det finns ett stort behov av kompetensutveckling för de som har ledningspositioner. I hög utsträckning uttrycks behov av utbildning på
följande områden:
•
•
•
•

Ledning och styrning av verksamheten.
Personalfrågor.
Ekonomifrågor.
Upphandlingsfrågor.

• Produktutveckling.
• Marknadsföring och försäljning.
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Utvärderarna menar att ledningskompetensen är central för att kunna utveckla de sociala företagen
i framtiden och att det är mycket angeläget att söka tillgodose de uttryckta utbildningsbehoven.
Samtidigt är det ohållbart i längden att så många funktioner och arbetsuppgifter samlas i en roll.
Ett dubbelt ledarskap hade varit att föredra då den som är verksamhetsansvarig i ett arbetsintegrerande
socialt företag samtidigt behöver arbeta med att driva på utvecklingen av verksamheten och vara
ett stöd i de personliga utvecklingsprocesserna. Det innebär också att det i ledningsfunktionen i ett
sådant företag behöver finnas såväl entreprenöriell kompetens som psykosocial kompetens. Utöver
verksamhetsledningsfunktionen behövs ofta både nära arbetsledning och handledning till de som
arbetar i det sociala företaget utifrån vars och ens individuella förutsättningar.
För att kunna ha en avgränsad ledningsroll krävs dock bättre lönsamhet i företagen. Fastän lönsamheten
uppenbarligen är problem för de flesta av de undersökta verksamheterna nämner ingen av verksamhetsledarna i enkäter eller intervjuer utvecklingen av lönsamheten som en utmaning. Det är istället personalfrågorna som förs fram som den stora utmaningen. Det hänger bland annat samman med att även
om den sociala gemenskapen i de aktuella företagen har stor betydelse så är samspelet och
kommunikationen i gruppen i flera fall betydande utmaningar.

Delprocesser och aktiviteter i projektutvecklingen
Som framgått av rapporten så har projektet erbjudit en bredd av insatser som varit tydligt efterfrågestyrda. De medverkande verksamheterna har framhållit utbildning, rådgivning och handledning
som viktiga framgångsfaktorer. Nedan beskrivs och analyseras några olika delprocesser och
aktivitetsområden.

Vikten av handledning i processen att starta och
driva socialt företagande
En lärdom i detta och andra liknande projekt är att den grupp av individer som tillsammans vill
starta ett socialt företag är i behov av nära och omfattande handledning. Ett exempel på detta är den
utvecklingsprocess som ägt rum i Ludvika.
I Ludvika har deltagare från Finsam arbetat under ledning av en halvtidsanställd handledare i cirka
ett års tid. Detta har resulterat i två nya verksamheter, en återvinningsverksamhet och ett hunddagis.
Båda har nyligen startat sin verksamhet men återvinningsverksamheten har redan flera anställda och
ett drygt tiotal personer i arbetsträning. Utvecklingsprocessen i Ludvika har i mycket hög utsträckning
inneburit att positiva personliga utvecklingsprocesser har startat. Deltagarna har under trygg ledning
fått möjlighet att testa sina idéer, utveckla sin egen kompetens och bredda sin kunskapsbas i enlighet
med ett av projektets delmål.
I denna process finns ett antal intressanta delar:
• Målgruppen – personer med komplex problematik och frånvaro från arbetsmarknaden
på grund av sjukdomsproblematik.
• Grupprocessen – man har byggt plattformar för utvecklingen i grupp för att alla skulle känna
sig delaktiga och kunna medverka i hela processen.
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• Handledarrollen – den har haft stor betydelse både för deltagarnas personliga utveckling samt
verksamhetens utveckling.
• Kommunens roll – personal från kommunens näringslivsenhet samt från organisationen
Samarkand har aktivt stöttat de sociala företagen i deras utvecklingsprocess. Kommunen har
också bidragit till att skapa ekonomiska förutsättningar för verksamheterna.
• Framtiden – det behövs ett fortsatt stöd men hur kan detta organiseras och finansieras?
Den grupp som samlades hos Finsam för att prata socialt företagande utgjordes av en grundgrupp
som har varit med hela tiden och sedan andra personer som slutat delta eller tillkommit under
processens gång.
Till en början fokuserade handledaren på att arbeta med deltagarnas självförtroende. ”Vid vissa
tillfällen handlade det mer om gruppterapi än om en process för att starta ett företag”, uppger handledaren i
intervju.
Handledaren hade inga bakgrundskunskaper om socialt företagande utan fick orientera sig efter
hand. Personen i fråga är dock egen företagare och har erfarenhet av att arbeta med människor. I stor
utsträckning har handledaren och gruppen sökt kunskap tillsammans under utvecklingsprocessen.
Det var dock egentligen först efter ett halvår som man började prata socialt företagande.
Även om deltagarna i gruppen regelbundet haft samtal med handläggare hos Finsam så fanns
inledningsvis ett uppdämt behov av att prata om sin egen situation och man var bekväm med att
göra det i grupp.
Handledaren beskriver sin roll som stödjande samt att vara den som inspirerar till handling.
Deltagarna har själva fått genomföra det som behövde göras. Några har tagit mer ansvar än andra i
denna process. Deltagarna uppger i intervjuer att handledaren har haft avgörande betydelse för både
deras egen utveckling och för utvecklingen av företagsidéerna.
Det har egentligen pågått tre parallella utvecklingsprocesser samtidigt: den personliga utvecklingen,
framväxten av en gemenskap samt utvecklingen av verksamheten. Handläggare på Finsam har funnits
kvar som stöd för personerna. Vissa personer i gruppen har tillsammans med handledaren stått för
utvecklingen av gemenskapen. Deras roller i företaget har vuxit fram efterhand. Undertecknad uppfattar rollerna som anpassade efter personerna i fråga men också delvis diffusa. Av samtal med de
som ingår i återvinningsverksamheten framgår också att det nu finns rollkonflikter i gruppen.
Handledaren menar att det finns ett kontinuerligt behov av att diskutera relationer och kommunikation
i gruppen. Det inträffar återkommande situationer där en utomstående handledare behöver gå in och
hjälpa till för att de inblandade ska kunna lösa konflikter. Dessa uppstår ofta som en följd av otydlig
kommunikation och en oklar ansvarsfördelning.
Handledaren har efterlyst en manual för hur man startar/driver ett socialt företag. Hon har fått stöd
av kompetensbyrån men inte sökt råd/stöd från Coompanion. Deltagarna och handledaren har inte
haft tid att själva dokumentera sin egen väg vilket skulle kunna ha varit grunden för en sådan manual.
Under 2014 etablerades kontakt med kommunens näringslivskontor samt med organisationen
Samarkand (se del 3 för beskrivning av verksamheten). Näringslivschef och verksamhetsansvarig för
Samarkand har aktivt stöttat framväxten av de sociala företagen.
Hela utvecklingsprocessen har en tydlig ad hoc karaktär. Allting har utvecklats efterhand, till exempel
affärsplanen. Man har tagit tag i saker och ting efterhand som man förstått vad som behöver göras.
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Processen att starta företagen har gått fort efter det att de berörda personerna började utveckla sitt
eget självförtroende och började känna sig trygga i gruppen.
Återvinningsverksamheten har nu tre anställda och ett drygt tiotal personer i arbetsträning. De har
kommit överens om en turordning för vem som ska bli anställd härnäst när underlaget för anställning
ökar. Kommunen har bidragit med startkapital genom ett uppdrag som ska jobbas av. De har också
hjälpt till med anskaffning av bil och i kontakterna med renhållningsbolaget så att man kunde etablera
en station för att ta emot saker som kan återvinnas istället för att destrueras.
Genom ovan beskriven struktur har det skapats ett stöd från Finsam, handledaren och kommunen i
uppbyggnaden av verksamheterna.
En utmaning är att deltagarnas personliga förutsättningar för arbete varierar – de har olika diagnoser.
I början har det funnits mycket stor förståelse för varandras tillkortakommanden men redan i starten
av återvinningsverksamheten uppkom konflikter kring olika personers bidrag till den samlade arbetsprestationen. Det har i flera andra verksamheter i projektet också uppmärksammats ett behov av att
diskutera värderingar.
Under en kortare period efter projektet Kompetensbyråns slut så saknades finansiering av handledarrollen. Då det visade sig viktigt att behålla denna funktion har nu kommunen finansierat en
fortsättning men med något lägre timantal än tidigare.
Återvinningsverksamheten har snabbt utvecklats och har nu också skaffat större butikslokaler.
Däremot har hunddagisverksamheten inte kunnat starta mer än i begränsad omfattning då de saknar
lokal. För mer information se återvinningsverksamhetens hemsida www.atervinningsbutiken.se

Betydelsen av värdegrundsarbete
I två av de medverkande sociala företagen har en extern resurs genomfört coachande och utvecklingsstödjande insatser utifrån värdegrundsarbete. De två verksamheterna har varit Universaltorget i Mora
samt ViKan i Vikarbyn.
Processen hos Universaltorget var mer långvarig än i Vikarbyn. Arbetet hos Universaltorget
har innefattat följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är och handlar värdegrundsarbete om?
Fastställande av Universaltorgets värdegrund.
Att forma en värdebaserad vision.
Att utarbeta förhållningsregler.
Uppföljning.
Uppföljning och justering.
Uppföljning, repetition och justering samt utveckling av gruppen.
Marknadsföringskurs och aktivitetsplan.

Arbetet ledde ganska snabbt till att en värdegrund och en värdebaserad vision formulerades.
Beskrivningarna finns med i redovisningen av verksamheten, se appendix. Sedan kom man in på

66

feedback, bemötande och arbetsfördelning. Personal och deltagare i verksamheten tycker att insatsen
har främjat samsynen och sammanhållningen i verksamheten samt tydliggjort vad verksamheten ska
sträva efter för att uppnå för mål.
Uppläggningen av arbetet med ViKan har haft samma grund men delvis olika uppläggning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är och handlar värdegrundsarbete om?
Grupputveckling och processgenomgång.
Grupputveckling.
Vikten av kommunikation.
Kunden.
Värderingar och normer.
Relationer och bemötande.
Arbetsbeskrivningar och rutiner.

Det fanns vid starten av insatsen konflikter i verksamheten och ett delvis outtalat missnöje.
Detta berördes och återknöts till allas ansvar för arbetsmiljön i verksamheten. Ett grundarbete
genomfördes där värderingarna i gruppen behandlades. Därefter kunde hela gruppen diskutera och
utveckla sina kompetenser bemötande, relationer och kommunikation. Av intervjuer med de berörda
har framgått att genomförandet av insatsen har lett till positiva förändringar och en positivare
arbetsmiljö.
Det är utvärderarnas slutsats att frågor kring roller, relationer, kommunikation, arbetsfördelning,
arbetsprestation, feedback, delaktighet, ansvar och bemötande behöver få mer utrymme i de flesta av
de medverkande verksamheterna. Otydlighet kring dessa faktorer kan leda till både dålig arbetsmiljö
och att verksamheten inte fungerar optimalt.

När ledningen och styrningen av verksamheten inte fungerar
Södra Dalarnas Serviceteam är ett exempel på en verksamhet som startats utan att det funnits
kompetens att leda den. Verksamheten startades av tre personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden under lång tid. Man såg möjligheterna att starta och driva ett socialt företag som en
möjlighet att komma tillbaka på arbetsmarknaden. bildarna fick stöd genom Coompanion att bilda
en ideell förening som skulle utgöra den juridiska grunden för verksamheten.
Verksamheten fick stöd även från andra. Kommunen beställde ett uppdrag som gjorde att man
kunde avropa medel efterhand som uppdragen genomfördes. Detta möjliggjorde också att två av
bildarna kunde anställas sedan Arbetsförmedlingen beviljat lönebidrag för båda. En bank gick in
med utvecklingsmedel. Projektet blev också en av verksamheterna i projektet Kompetensbyrån och
samtidigt bekostade Finsam en coachresurs som ställdes till verksamhetens förfogande.
De två bildarna ledde på uppdrag av föreningens styrelse, där de själva också ingick, verksamheten.
Deltagare rekryterades till verksamheten och såväl handledare som de personer som arbetstränade i
verksamheten deltog i Kompetensbyråns utbildningar och andra aktiviteter.
Problemet var dock att inga andra uppdrag än det man fått från kommunen fanns i verksamheten.
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Vid intervjuer i verksamheten framkom stor frustration hos deltagarna över att det råder undersysselsättning. Det framgick också av intervjuer med en av bildarna att det fanns en upplevelse av
otillräcklighet beträffande kompetensen att leda verksamheten. Det saknades också förmåga att
marknadsföra verksamheten och att sälja in olika uppdrag. Dessutom visade det sig att man saknade
verktyg och transportmedel för att genomföra de jobb man eftersökte.
Under en period fick verksamheten beviljat ett intensivt stöd samordnaren i Kompetensbyrån för
att få igång processerna i företaget. Samordnaren kunde se till så att förutsättningar skapades för
verksamheten genom att resurser anskaffades för att kunna utföra de tjänster man erbjöd på sin
hemsida och i andra sammanhang. Dessutom anställdes en arbetsledare.
Det visade sig dock efter en tid att bildarna trots att de efterfrågat stöd inte hade förmågan att
ta emot detta stöd. Redan tidigare hade den av Finsam anlitade resursen upphört att arbeta med
verksamheten. Stödet från kompetensbyrån var tidsbegränsat och upphörde som avtalat efter tre
månader.
Under vintern 2013-2014 hade företaget mycket få uppdrag och under våren 2014 lämnade sedan
arbetsledaren men också andra verksamheten.
Detta exempel visar att det är viktigt att de personer som startar ett socialt företag har den grundläggande kompetens som behövs. I detta avseende har också organisationer som ger stöd till igångsättande av denna typ av verksamheter ett ansvar att försäkra sig om att de stöd som ges kan hanteras
av mottagaren. Illa skötta sociala företag innebär också att trovärdigheten för socialt företagande
ifrågasätts.

En verksamhet med en snabb utvecklingsprocess
Den dominerande tanken kring arbetsintegrerande socialt företagande i Sverige har varit att en
grupp personer som står utanför arbetsmarknaden skaffar sig arbete genom att tillsammans starta
ett företag och driva detta i form av en ideell eller ekonomisk förening i enlighet med kooperativa
principer.
Omvärldsstudier visar dock att många framgångsrika arbetsintegrerande sociala företag inte startas
och leds av brukare utan av personer som tidigare arbetat i offentlig eller privat sektor. Dalahänder är
ett sådant exempel.
Verksamheten Dalahänder har startats upp av två pedagoger från Västanviks folkhögskola utanför
Leksand. Folkhögskolan har undervisning för döva. I sin yrkesutövning har bildarna av Dalahänder
sett hur svårt för att inte säga nästan omöjligt det har varit för deras elever att efter genomförda
gymnasiestudier erhålla en anställning. Döva är en mycket utsatt grupp på arbetsmarknaden med en
hög arbetslöshet.
En projektverksamhet ledde dock till att den nuvarande verksamheten, ett företag som erbjuder
Rot- och Ruttjänster, kunde startas 2012 med stöd från Allmänna Arvsfonden. Verksamheten blev
också en av verksamheterna i projektet Kompetensbyrån i Dalarna.
Dalahänder erbjuder tjänster inom följande områden:
• Städning
• Flytt och transporter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyttstädning
Fönsterputsning
Andra tjänster i hemmet
Stugservice
Trädgårdsarbete
Slyröjning och trädfällning
Sophantering
Vedklyvning och vedstapling
Snöskottning
Hundpromenader
Målningsarbeten
Röjning och hantlangning på arbetsplatser
Fårskötsel

Verksamheten har en mycket aktiv marknadsföring som omfattar både annonsering i ett lokalt
nyhetsblad och uppsökande verksamhet. Marknadsföringen är riktad både mot privatkonsumenter
och mot företag. Verksamheten har på kort tid genererat en betydande omsättning och dessutom
kunnat anställa 12 personer (september 2014) ur den målgrupp arbetslösa som man arbetar med.
Bredden i tjänsteutbudet och personalens flexibilitet beträffande arbetsuppgifter gör att denna
verksamhet inte är lika påverkad av säsongsvariationer i inflödet av arbetsuppgifter som de andra
sociala företagen.
De två bildarna som också är handledare har i viss utsträckning erhållit råd och stöd både från
Coompanion i Dalarna och från Kompetensbyrån. De har också deltagit i Coompanions affärsutvecklingsprojekt. Samtidigt har bildarna haft mycket bra grundkompetenser att luta sig mot i
utvecklingsprocessen. De har en ingående kännedom om den målgrupp som företaget anställer
personer ur samtidigt som de har en hög förmåga att tolka behoven på marknaden av de tjänster
Dalahänder erbjuder. Personalen i verksamheten har en hög förmåga att leverera service med hög
kvalitet. Utmaningen är att överbrygga kommunikationshindren mellan personal och brukare.
Eftersom det är få kunder som kan teckenspråk kräver det en hög grad av närvaro av handledarna
vid genomförandet v olika uppdrag. Detta har dock efterhand kunnat effektiviseras bland annat via
kommunikation med ipads samt att arbetstagarna snabbt har ökat sin förmåga att självständigt både
klara sina arbetsuppgifter och att göra sig förstådda.
Dalahänder blev 2014 utsedda till årets kooperativ i Dalarna. De är den verksamhet i projektet
Kompetensbyrån som har haft den tydligaste utvecklingen affärsmässigt och i tillväxten av anställningar.
De sysslar dock inte alls med arbetsträning för övergång i annan verksamhet.

Ett försök till avknoppning av kommunal verksamhet
En möjlighet som prövats i olika kommuner runt om i Sverige är att knoppa av olika verksamheter
till socialt företagande. En av utvecklingsprocesserna i Kompetensbyrån har bedrivits med syfte att
Affärn, en verksamhet inom vård och omsorg i Leksands kommun för personer med stöd inom LSS,
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skulle kunna övergå från kommunalt projekt till socialt företag. Både personal och brukare har varit
involverade i denna utvecklingsprocess. De har fått stöd från projektledningen i Kompetensbyrån,
deltagit i utbildningar samt även medverkat i nätverksträffar och andra insatser inom projektets ram.
En kärngrupp bland deltagarna har varit intresserade och aktiva. Affärn har mycket kompetenta
handledare som väl känner den målgrupp de arbetar med. Deras erfarenheter av handledning bör
vara mycket värdefulla för andra verksamheter inom den sociala ekonomin.
Processen för att göra övergången från projekt till socialt företag möjlig har pågått i fyra år.
Det förefaller nu som om processen har stannat upp. En av orsakerna till detta har varit att det har
funnits olika syn på hur övergången skulle kunna organiseras samt hur personalens anställningstrygghet skulle kunna säkras vid en övergång. Samtidigt pågår en översyn av LSS-verksamheten i
kommunen.
Det förefaller i detta fall som om det har funnits för mycket osäkerhet kring hur verksamheten skulle
kunna fingera som ett socialt företag har både från kommunens företrädare och från handledarnas
sida för att det skulle bli möjligt.

Utbildningsaktiviteterna och deras betydelse
Av intervjuer och enkäter med såväl verksamhetsansvariga, personal som personer i arbetsträning
framgår att den mest uppskattade insatsen och den aktivitet man främst förknippar med projektet
Kompetensbyrån i Dalarna är de olika kurser genomförts. Följande kurser har genomförts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Städutbildning, tre dagar, genomförd i två omgångar.
Webbhanteringskurs, flera tillfällen under tre veckor.
Visuell kommunikation för tryck och webb, två dagar.
Datakunskap, studiecirkel 2013.
Budget och ekonomi, studiecirkel.
E-kurs i bokföring, 2013.
Enklare bokföring, handledning.
Fårskötsel, 20 veckor med start 2012.
Hunddagisutbildning.
Screentryck, tre dagar.
Grundkurs i livsmedelshygien, två dagar, genomförd i tre omgångar.
Röjsågsutbildning, två dagar, genomförd i två omgångar.
Utbildning motorsågskort, fem dagar.
Sky-lift utbildning.
Grundkurs i träd- och buskbeskärning.
Handledarutbildning, fem tillfällen under en månad.

• Värdegrundsarbete/-utbildning.
• Nätverksträffar med erfarenhetsutbyte – samarrangemang med Coompanion Dalarna.
• Studieresor i Sverige och transnationellt utbyte med Italien.
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Som framgår så har utbildningarna haft många olika inriktningar. Intervjuer med verksamhetsföreträdare visar att utbildningarna har motsvarat efterfrågan av utbildningsinsatser i ett kort
perspektiv. Det kommer dock att finnas fortsatta behov då personer lämnar verksamheterna av
olika skäl. De sociala företagen har inte medel att själva bekosta detta.
Intervjuade anordnare anser att utbildningarna i de flesta fall har fungerat bra. Flera av utbildarna
har tidigare vana av att arbeta med utbildningar för arbetssökande. Intervjuade deltagare har i hög
utsträckning varit nöjda med utbildningarna.
De yrkesinriktade utbildningarna har gett direkt användbara kunskaper som möjliggjort leverans av
tjänster med högre kvalitet än tidigare. Huvuddelen av kurserna ä av grundläggande kvalitet varför
det kommer att behövas påbyggnadsutbildningar.
Flera studieresor har genomförts i Sverige både av projektledningsgruppen och av verksamheter.
Dessa har gett värdefull inspiration till verksamheterna. Detsamma gäller det transnationella utbytet.
Här hänvisas till projektets slutrapport i appendix.
Det som är bristen på utbildningsområdet är att de genomförda utbildningarna inte ingår i en
långsiktig utvecklingsstrategi.

De offentliga verksamheternas medverkan
Av Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande sociala företag framgår att en del i avgränsningen
är att verksamheten ska vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Detta är formellt oftast
tydligt genom att verksamheterna drivs som ideella eller ekonomiska föreningar eller i vissa fall
också som aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Däremot kan det finnas beroendeförhållanden genom olika former av bidrag. Det har dock stor betydelse i vilka former stöd ges eller
möjligheter öppnas. Generellt förefaller sociala företag vars verksamhet vänder sig inte bara till offentlig
sektor utan också till andra företag, organisationer inom den tredje samhällssektorn samt direkt till
konsumenter ha en starkare och mer fristående ställning. De flesta sociala företag som deltagit i
projektet Kompetensbyrån utför RUT- och ROT-tjänster direkt för konsumenter.
Konsulten Bo Blideman har på uppdrag av temagruppen Entreprenörskap & Företagande skrivit en
rapport om hur offentliga organisationer kan stödja utvecklingen av det sociala företagandet utan
att begränsa verksamheternas oberoende, ”Att stödja utan att styra”. I denna skrift belyses följande
möjligheter:
• Det är bra om kommunen har en policy för hur utveckling av sociala företag kan
stödjas och avsätter en budget för detta.
• Det är tillåtet att göra upphandlingar med sociala kriterier utifrån krav på tjänsten
och dess genomförande, men upphandlingar kan inte riktas enbart till sociala företag.
• Utveckla en stödstruktur både för etablering av sociala företag och för kontinuerligt
stöd för att göra verksamheterna hållbara.
• Ha en resursperson som arbetar med socialt företagande.
• Ge rådgivande stöd.
• Utbilda personal och brukare.
• Ge ekonomiska stöd till exempel till lokalhyror och handledararvoden.
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• Se de sociala företagen som viktiga samverkanspartners i genomförande av
verksamhet som förutsätter en arbetsmiljö som är anpassad efter individens
förutsättningar och behov.
14 av 15 kommuner i Dalarna har på papperet deltagit i projektet Kompetensbyrån men aktiviteten
från de olika kommunerna har varit högst olikartad. Kommuner som aktivt har bidragit på olika sätt
är Mora, Ludvika, Hedemora, Avesta, Rättvik och Gagnefs kommun.
Som redovisats i rapporten har Gagnefs kommun varit projektägare. Mora kommun har finansierat
en handledartjänst och sakkunnig i arbetsmarknafsfrågor har ingått i styrgruppen. Ludvika kommun
och Hedmora kommun har båda aktivt gett stöd till utveckling av sociala företag i kommunen genom
finansiellt och rådgivande stöd. Både Avesta och Ludvika har gett stöd genom att ge uppdrag till de
sociala företagen
Deltagarna i projektet Kompetensbyrån har i betydande omfattning kommit från samordningsförbund,
särskilt i Ludvika. Från dessa organisationer finns ett förtroende för de sociala företagen och tre olika
samordningsförbund har också bidragit med ekonomiska resurser i projektet. Dessutom har flera
personer från dessa organisationer varit engagerade i utvecklingen av verksamheterna.
Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspart för arbetsintegrerande sociala företag eftersom det
inom arbetsmarknadspolitikens ram finns ett antal olika slags lönesubventioner som kan underlätta
anställning av personer med funktionshinder. De arbetsintegrerande sociala företagen är å andra
sidan en viktig samverkanspart för Arbetsförmedlingen då de skapar anställningstillfällen och arbetsträningsplatser för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det av
vikt att stärka samverkan mellan dessa parter. Ett sätt att göra det är att ha en speciell kontaktperson
mot de sociala företagen som har möjlighet att lära känna verksamheterna och deras kompetens men
också att kunna vara en informatör kring den service som Arbetsförmedlingen kan erbjuda långtidsarbetslösa. Ett närmare samarbete skulle också kunna ge bättre möjligheter till arbetsplatsförlagd
utbildning i de sociala företagen. För de sociala företagen är det också viktigt att kunna visa
Arbetsförmedlingen att man är en kompetent samarbetspart.
I slutfasen av projektet engagerades projektledaren i projektet Kompetensbyrån i en arbetsgrupp
kring socialt företagande inom Region Dalarna. Arbetsgruppen förväntas bidra med underlag till den
regionala handlingsplanen för perioden 2014-2020.
Det är undertecknads mening att offentliga verksamheter i väsentlig omfattning bidragit till
projektet. Inför framtiden behövs dock ett bredare och regionalt förankrat stöd för en långsiktig
utvecklingsprocess. Detta berörs i rapportens tredje del.
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Del tre – spridning och implementering
Detta avsnitt syftar till att etablera en referensram utifrån vilken de som ingår i projektet
Kompetensbyråns styrgrupp samt i styrelsen för den ekonomiska föreningen Kompetensbyrån
under bildande kan reflektera kring relaterat de frågeställningar som har aktualiserats dels genom
utvärderingsuppdraget och dels genom tilläggsuppdraget med fokus på etableringen av en stödstruktur.

Tilläggsuppdragets utformning
Vid styrgruppsmöte i projektet Kompetensbyrån 2014-05-25 erhöll undertecknad en förfrågan om
möjlighet att utöka avtalat utvärderingsuppdrag med inriktning mot spridning och implementering
av projektet Kompetensbyråns erfarenheter och lärdomar i framtida verksamhet för att stödja
utvecklingen av socialt företagande i Dalarna.
Det har av samtal i projektets styrgrupp och i andra sammanhang framgått att det finns behov
av en långsiktig strategi för att fortsatt stödja utvecklingen av socialt företagande i Dalarna.
Undertecknad har också uppfattat att det finns en ambition att efter genomförandet av projektet
Kompetensbyrån etablera en stödstruktur för sociala företag i form av en inkubatorverksamhet.
Denna ska kunna erbjuda rådgivning, utbildning, ekonomitjänster, kvalitetssäkring, resursförmedling
med mera till de sociala företagen.
Det som projektets styrgrupp nu efterfrågar är att utifrån projektets erfarenheter samt utifrån
andra i regionen pågående insatser för att främja socialt företagande kunna föra över de samlade
erfarenheterna som en plattform för utvecklingen av en framtida stödstruktur.
Efter förfrågan utarbetade undertecknad ett förslag till genomförande av det önskade tilläggsuppdraget i anslutning till genomförd följeforskning i projektet Kompetensbyrån i Dalarna.
Förslag bifogat i appendix antogs 2014-06-01 av projektledningen. Detta avsnitt i rapporten
utgör dels redovisning av genomfört uppdrag och dels ett diskussionsunderlag för dialog kring
etablering av en framtida stödstruktur för socialt företagande i Dalarna.
Av bilaga 1 i appendix framgår att undertecknad i genomförandet av tilläggsuppdraget sett det som
viktigt att besvara följande frågeställningar:
• På vilket/vilka sätt och i vilken utsträckning kan arbetsintegrerande socialt företagande vara ett
verktyg för att uppnå lokala/regionala mål beträffande sysselsättning och tillväxt i framtiden?
• Vad innebär det för utmaningar och möjligheter? Vilka kan, vill och bör vara viktiga aktörer för
att hantera dessa utmaningar och möjligheter?
• Hur skulle en strategi för att stödja en långsiktigt hållbar utveckling av sociala företag som
på ett påtagligt sätt bidrar till sysselsättning och tillväxt kunna se ut?
• Vilka stödbehov skulle kunna tillgodoses inom ramen för Kompetensbyråns inkubatorverksamhet respektive av andra aktörer?
• Hur skulle en framtida inkubatorverksamhet kunna organiseras och finansieras?
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Undertecknad presenterade följande tankekarta som utgångspunkt för genomförande av uppdraget.
Kartan syftar till att tydliggöra att etableringen av en framtida stödstruktur bör ske utifrån tidigare
förvärvade erfarenheter kring socialt företagande både nationellt och regionalt, erfarenheter från
genomförandet av projektet Kompetensbyrån i Dalarna, dialog med berörda aktörer samt en framåtsyftande reflektion i projektets styrgrupp och i den ekonomiska föreningen under bildande.
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erfarenheter

Dialog

Utmaningar och möjligeter
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Regional utveckling för
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Genomförandet av det aktuella tilläggsuppdraget kopplat till följeforskningen i projektet Kompetensbyrån i Dalarna förväntades av uppdragsgivaren utmynna i ett eller flera alternativa förslag att arbeta
vidare med.
Undertecknad har genomfört uppdraget i enlighet med lämnat förslag men har också vidgat
referensramen genom att inte bara fokusera på stöd till arbetsintegrerande sociala företag.

Identifierade behov av stödstruktur
Ändamålsparagrafen i föreningen Kompetensbyrån för sociala företag Ekonomisk förening är
utformad på följande sätt:
”Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
en stödstruktur för sociala företag. Samla personer och organisationer som är intresserade av och vill främja
utveckling av meningsfull och kvalitativ arbetsträning samt integrerat arbete och socialt företagande som ger
människor, som annars står utanför arbetslivet, möjlighet till delaktighet och arbete. Föreningen kan vara part
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i och/eller driva egna utvecklingsprojekt samt vara drivande kraft för skapande av socialt företagande. För
etablering och drift av socialt företagande förutsätts samverkan med andra organisationer.”
Denna formulering har sin grund i vilka behov de sociala företagen uppfattas ha. Synpunkter
kring detta har inhämtats genom dialog med verksamheterna i projektet enskilt eller i grupp vid till
exempel nätverksträffar. Inspiration har hämtats från andra verksamheter exempelvis i Göteborg
och Hudiksvall.
Undertecknad har i följeforskningen också tagit upp frågan om vilket externt stöd verksamheterna
behöver i framtiden. Följande behov framträder:
•
•
•
•
•

Utbildning av styrelserna.
Utbildning för verksamhetsledare.
Utbildning för handledare.
Yrkesinriktade utbildningar.
Rådgivande stöd i olika faser av verksamhetens utveckling i form av handledning
och mentorskap.

• Hjälp i kontakter med myndigheter.
• Erfarenhetsutbyte med andra sociala företag.
• Stöd i påverkan av offentliga organisationer för att förbättra förutsättningarna för
socialt företagande.
Dessa punkter överensstämmer i hög utsträckning med föreningens ändamålsparagraf.
Undertecknad skulle dock vilja lägga till flera punkter som borde vara intressanta:
• För att stärka de ekonomiska förutsättningarna behövs investerings- och driftskapital.
Därför är det viktigt att involvera bankerna i en samverkan med stödstrukturen.
• Uppdrag förvärvade genom offentliga upphandlingar kan vara en betydande inkomstkälla
i framtiden. Därför behövs kompetens i stödstrukturen för detta.
• För att kunna ta större uppdrag behövs ett utvecklat samarbete mellan de sociala företagen
för att kunna ta gemensamma order.
Kompetensbehoven i de arbetsintegrerande sociala företagen är sammansatta. Detta är en följd av
dessa företags dubbla uppgift att uppnå både ekonomiska och sociala mål. Socialt företagande kan
skapa samhällsnytta både genom tillväxt av anställningstillfällen och genom att medverka till att fler
långtidsarbetslösa kommer i jobb. Det handlar dock inte bara om att skapa nya arbetstillfällen.
Jobben ska ha en speciell kvalitet genom att vara anpassade efter medarbetarnas förutsättningar
i fråga om arbetskapacitet. De sociala företagen ska göra det möjligt att arbeta även om man har
en begränsad arbetsförmåga på grund av något slags arbetshinder. Detta ställer stora krav på
arbetsmiljön i sociala företag. Samtidigt så skapar det möjligheter för kreativa entreprenörer.
Om sociala företag ska kunna skapa nya affärsidéer, driva framgångsrik näringsverksamhet och
erbjuda kvalitativa metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering så behövs utvecklingsinsatser på
samtliga dessa områden under en lång tidsperiod. Därför bör en stödstruktur för socialt företagande
vara en del av en långsiktig regional strategi, kopplad till den regionala planen, för stöd till socialt
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entreprenörskap i en bredare kontext. Det kan vara en fördel för de arbetsintegrerande sociala företagen
att finnas i en kontext där socialt engagemang och entreprenörskap kopplas även till aktiviteter som
socialt ansvarstagande i alla företag, det vill säga Corporate Social Responsibility (CSR).
Långsiktiga utvecklingsstrategier för tillväxt och sysselsättning i vilka socialt företagande också får
ett relevant utrymme behövs såväl på regional som på lokal nivå för att skapa rätt jordmån för att
utveckla potentialen i det sociala företagandet.
Området strategisk påverkan i en tänkt stödstruktur bör kunna omfatta informations- och kunskapsspridning samt att verka för offentlig upphandling med sociala kriterier.
Allt entreprenörskap bygger på idéer som har en koppling till mänskliga behov. Tillväxtverket
definierar entreprenörskap på följande sätt:
”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar
möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala,
kulturella eller ekonomiska sammanhang.”
Det är undertecknads mening att de verksamheter som ingår i projektet Kompetensbyrån i
Dalarna i högre utsträckning än vad som idag är fallet skulle kunna präglas av dynamik, kreativitet
och affärsmannaskap.
Kompetensutveckling och utbildning på följande områden kan bidra till detta:
•
•
•
•
•

Entreprenörskap (kreativitet, lyhördhet, drivkraft, uthållighet och förmåga att skapa möjligheter).
Företagandekunskap och yrkeskunskap (driftskompetens enskilt och/eller i team).
Professionell kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Kunskaper och förmåga att skapa en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö.
Kunskaper och förmågor i fråga om ledarskap och medarbetarskap.

Europeiska kommissionen uttrycker i ett meddelande Initiativ för socialt företagande (KOM 2011 – 682)
att de identifierat ett antal nyckelområden som viktiga för att skapa förutsättningar för att främja
sociala företag:
•
•
•
•

Förbättra tillgången till finansiering.
Förbättra synligheten för det sociala företagandet.
Stärka förvaltningskapaciteten, professionalismen och bildandet av nätverk för sociala företagare.
Förbättra de rättsliga ramarna.

Inom de fyra nämnda områdena föreslås elva olika åtgärder. Åtgärderna handlar bland annat om
inrättande av en investeringsfond för sociala företag, tillgång till kapital inom ramen för strukturfondsprogrammen, etablering av en certifieringsdatabas, stöd till utveckling av företagsinkubatorer
samt förändringar i den offentliga upphandlingen för att bättre ta tillvara kvalitetsfaktorn vid
upphandlingar.
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Andra relevanta erfarenheter
I detta avsnitt redovisas och analyseras andra erfarenheter samt styrdokument som kan vara av
betydelse för utformningen av den planerade stödstrukturen.

Coompanion i Dalarna
Coompanion i Dalarna har parallellt arbetat med en del av de verksamheter som ingår i
Kompetensbyrån. Projektet och Coompanion har också genomfört aktiviteter gemensamt till
exempel events och nätverksträffar.
Under år 2013 har Coompanion också genomfört ett projekt kring affärsutveckling för
arbetsintegrerande sociala företag i Dalarna.
Projektets målsättning var att de medverkande företagen skulle:
•
•
•
•
•
•

Utveckla modeller och organisation för affärsutveckling.
Öka sin kunskap om hur de skulle kunna skapa fler och bättre affärer.
Utveckla nya verksamhetsgrenar.
Öka antalet anställda samt deltagare.
Etablera samverkan/partnerskap med näringslivet och företagsfrämjande organisationer.
Bidra till ökad kunskap om socialt företagande till nyckelpersoner i företag, näringslivsorganisationer, kommuner och myndigheter.
• Ha en egen mentor från näringslivet.
Sju arbetsintegrerande sociala företag deltog i projektet varav fyra verksamheter också har deltagit i
projektet Kompetensbyrån i Dalarna. De viktigaste resultaten anges av utföraren vara att:
• Man tillsammans har hittat en fungerande modell för att arbeta med affärsutvecklingen.
• De medverkande företagen har ökat sin sammanlagda omsättning med 37 procent (från nio
och en halv miljon kronor till 13 miljoner kronor).
• Fyra nya affärsområden har utvecklats.
• Antalet anställda har ökat från 36 till 50 anställda.
• Verksamheterna har dock inte ökat nivån beträffande deltagare i arbetsträning utan legat
kvar på cirka 45 deltagare.
• De deltagande verksamheterna har utvecklat sina kontakter med näringslivet och enstaka
verksamhet har i sin styrelse engagerat personer från näringslivet.
Även om ett par av de deltagande verksamheterna var nyetablerade under 2013 och således
utvecklades från en låg nivå på omsättningen så är ökningen i omsättning anmärkningsvärt positiv.
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Exempel på stödstrukturer
Begreppet stödstruktur kan innefatta en rad olika aktiviteter. Detta ser olika ut beroende på
vem som är initiativtagare, genomförare samt finansiär.
Finansiärer kan exempelvis vara Europeiska socialfonden, en region, en kommun, en arbetsförmedling
eller de sociala företagen själva. Syftet kan vara att stödja etablering av sociala företag men också
att stödja företagen i senare skede av processen. Stödstrukturen har dessutom ofta en funktion att
informera om socialt företagande samt att påverka förutsättningarna för de sociala företagen att
verka.
Stöd kan ges på olika nivåer och riktat till olika aktörer:
• Den praktiska nivån; tillhandahålla eller stödja anskaffning av lokaler för verksamhet,
kontor, plats för möten och nätverk.
• Individ- och gruppnivå; stöd till individer och grupper i processen att starta och driva
sociala företag.
• Företagsnivån; entreprenörsutbildning och affärsutveckling.
• Omvärldsnivå; information och kompetensutveckling till det sociala företagets omvärld,
kundbearbetning och styrelsearbete.
Exempel på insatser inom ramen för stödstrukturerna är följande:
• Inkubatorsverksamhet (företagskuvös som erbjuder lokaler och nätverk).
• Utser och tillsätter ägare i en uppstartsfas samt står för ägandet till dess att brukarna själva
kan ta över.
• Individuellt inriktade insatser: stöd i kontakt med myndigheter, karriärplanering och hälsostöd.
• Gruppinriktat stöd: entreprenörsutbildning med syfte att starta upp ett socialt företag,
handledarstöd samt mentorskap.
• Företagandefrågor: finansiering, ledning och styrning, utvecklingsfrågor, gemensam
marknadsföring, avtalsfrågor, försäkringar och löneadministration.
Gemensamt för många stödstrukturer är att man arbetar både med individinriktat stöd och stöd i
utvecklingen och driften av företaget. Nedan beskrivs kort några exempel på stödstrukturer.

Sfinx
Sfinx är en inkubatorsverksamhet som startats av Coompanion Göteborgsregionen och finansieras
med medel från Europeiska socialfonden, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad. De
erbjuder stöd i enlighet med de fyra nivåer som redovisades på föregående sida. Stödet anpassas till
behoven i den grupp man arbetar med. Individuella hälsoplaner, karriärstöd och mentorskap är tre
viktiga verktyg. Alla deltagare i Sfinx erbjuds hälsoaktiviteter. Karriärstödet innebär motivationsarbete, aktiviteter som stärker drivkraften samt stöd i myndighetskontakter och bygger på hjälp till
självhjälpsprinciper. Karriärstödjaren är utbildad psykolog.
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Det supportsystem som används är inriktat på att parallellt utveckla företaget och de enskilda
individerna. Inkubatorn tillsätter tre ägare som ansvarar för verksamhetens drift medan den grupp
brukare som ska arbeta i företaget går entreprenörsutbildning och företaget startas upp. En affärsutvecklare från Coompanion fungerar som mentor och stöd i affärsutvecklingsprocessen.

Vägen ut! Kooperativen
Kooperativen inom detta konsortium av sociala företag samarbetar i ett nätverk för att lösa
gemensamma behov och det finns ett korsvist ägande (kooperativen äger varandra).
Såvitt undertecknad förstår har konsortiet en stabsfunktion som tillgodoser gemensamma behov som
rör finansiering, ledningsfrågor, utvecklingsfrågor och praktiska frågor i samband med företagandet.
Det är en slags koncernledning helt enkelt. Denna bekostas av de ingående kooperativen genom
avgifter.
Det korsvisa ägandet innebär ett gemensamt ansvarstagande för vars och ens ekonomi. Kooperativen
kan låna ut pengar till varandra. Detta innebär ett delat risktagande och att man bygger upp ett
gemensamt kapital.
Den arbetssökande kommer in i verksamheten som deltagare med någon form av arbetsmarknadsåtgärd som plattform. En möjlighet finns sedan att bli anställd. För att kunna ansöka om medlemskap
inom Vägen ut! Kooperativen ska individen ha varit medlem i minst två år. Den anställde kan söka
anställning i ett annat kooperativ inom konsortiet om han/hon vill byta arbete.
Personal som anställs går en introduktionsutbildning. Verksamhetsledarna får kontinuerlig utbildning
i situationsanpassat ledarskap. All personal som arbetar med deltagare har tillgång till handledning av
psykoterapeut. Externa utbildningar som till exempel drogterapeututbildning upphandlas.
Vägen ut! kooperativen arbetar också med koncept för social franchising på två områden: bed and
breakfast (Le Mat) samt halvvägshus. Detta innebär att man med stöd av handböcker och utbildning
möjliggör för andra att arbeta i enlighet med dessa koncept.

Karriär-Kraft
I likhet med föregående exempel har denna organisation ett centralt sammanhållande organ som
utgör paraplyorganisation för flera sociala företag, arbetsintegrerande sociala företag samt arbetskooperativ. I paraplyorganisationen, Kompassen, finns representation från samtliga ingående
kooperativ och det är i styrelsen för Kompassen som gemensamma beslut tas. Ett av kooperativen,
Karriär-Kraft Stöd och Service utför dock de arbetsuppgifter som följer av de gemensamma behoven.
Verksamheten arbetar dels med ekonomifrågor och dels med samordnings- och utvecklingsfrågor.
Ekonomifunktionen utför sitt arbete tillsammans med kooperativen för att få kunskapsuppbyggande
effekter samt att kooperativen ska ha kontroll över sin ekonomi. Samordnings- och utvecklingsfunktionen arbetar med kvalitetssäkring, utvecklingsarbete, samordning samt handledning.
Servicefunktionen har också en uppgift i samband med nya idéer och start av nya verksamheter.
På Kompassens uppdrag analyserar de affärsidén samt förutsättningarna för att de personer som
ligger bakom idén ska kunna genomföra den med lyckat resultat. En ny verksamhet genomgår ett
planeringsår samt en prövoperiod på ett år.
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GF Sak
GF Sak är en förening bildad av ett antal handledare anställda i sociala företag i Göteborg.
Även denna stödstruktur bygger på en nätverkstanke. Verksamheten har en anställd verksamhetsledare och finansieras genom avgifter från de sociala företagen samt stöd från Göteborgs stad.
Ett av de sociala företagen kan utföra administrativa sysslor på uppdrag av de andra. Arbetet med
deltagare och anställda i de sociala företagen genomförs av respektive handledare. Nätverket arbetar
med samordnings- och utvecklingsfrågor.

Kooperatörshuset
Kooperatörshuset är en verksamhet som finansieras av Sociala resursförvaltningen Göteborgs stad.
Verksamheten stödjer, utvecklar och utbildar sociala arbetskooperativ. Stödet ges i forma av resurspersoner, utbildning och föreningsbidrag. De sociala arbetskooperativen kan också få hjälp med
marknadsföring och affärsmässig utveckling av Kooperatörshuset. För närvarande får sex sociala
arbetskooperativ stöd genom verksamheten.

Glada Hudik-modellen
Utifrån finansiering från Arbetsförmedlingen samt Hudiksvalls kommun erbjuder Coompanion
Gävleborg de sociala företagen i området handledning, utbildning och rådgivning. Stödet är anpassat
utifrån varje företags och de offentliga aktörernas behov. Den samordnande funktionen mellan de
sociala företagen och de offentliga organisationerna har bidragit till ett bra samarbete och att ett
betydande antal arbetsträningsplatser samt anställningar har kunnat genereras. De sociala företagen
som ingår i samverkan har cirka 80 anställda samt 60 arbetsträningsplatser.
Centrala delar i modellen är samordningen och samarbetet mellan de offentliga organisationerna
och de sociala företagen i vilket stödstrukturen (två personer) har spelat en mycket viktig roll.
I samband med start av nya verksamheter har stödstrukturen kunnat erbjuda utbildning och i den
fortsatta utvecklingsprocessen rådgivning. De sju berörda sociala företagen får ett aktivt stöd i att
anskaffa uppdrag samt stöd i ledningsfrågor som rör affärsutveckling, ekonomi och personalfrågor.
Arbetsförmedlingens olika lönesubventioner har haft stor betydelse för tillväxten av arbetstillfällen.
Kommunens socialtjänst har under ett antal år delfinansierat anställningar i de sociala företagen inom
ramen för försörjningsstödsbudgeten under en avgränsad inslussningsfas i företagen.

Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet
Ett stort antal projekt finansierade av Europeiska socialfonden och med fokus på utveckling av
arbetsintegrerande socialt företagande har genomförts under programperioden 2007-2013. Ett
sådant projekt är projekt Insteget med Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet som
projektägare.
Utveckling av arbetsintegrerande socialt företagande har varit en del i projektet och har i projektverksamheten utgjorts av att en entreprenörsutbildning på fem månader har genomförts i två omgångar
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med gott resultat. Parallellt har projektägaren i den ordinarie verksamheten finansiellt stött igångsättandet av arbetsintegrerande sociala företag i ett par fall. Samordningsförbundet i Hallands län
har också haft en viktig roll för utvecklingen av det arbetsintegrerande sociala företagandet i regionen
genom att delfinansiera två tjänster som samordnar och utvecklar insatser. En av dessa är anställd
av Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet och har under projektet Instegets genomförande fungerat som handledare för deltagarna i utbildningen. Ansvariga för genomförandet av
utbildningen har dock varit Coompanion i Hallands län.
Projektet Insteget avslutas inom kort men ett aktivt implementeringsarbete pågår. Inom ramen för
detta arbetar Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet med följande områden:
•
•
•
•
•
•
•

Ta fram en policy för området socialt företagande.
Jobba för att få fram en utbildning i socialt företagande i regionen.
Undersöka möjligheter till att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling.
Skapa förutsättningar för att bilda en företagarförening för sociala företag.
Arbete med att förändra attityderna till socialt företagande.
Att även i fortsättningen ha en resursperson som kan stödja utvecklingen av socialt företagande.
Förse de sociala företagen med en handledarutbildning.

Intressant med projektet i fråga är att den utbildning som genomförts har haft mycket positiva
effekter och den är ett utmärkt exempel på hur en utbildning för start av företag kan bedrivas.
Andra intressanta aspekter är att projektet i likhet med Kompetensbyrån har använt sig av transnationellt utbyte som ett verktyg i utvecklingsprocessen samt det offensiva arbetet med att skapa en
långsiktig stödstruktur som drivs av Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet. Av dessa
anledningar så redovisas ett längre utdrag ur den slutliga följeforskningsrapporten för projektet som
bilaga 3 i appendix.
Stödstrukturen har som framgår ännu inte etablerats men det finns en tydlig ambition att förverkliga
denna. Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet är ett exempel på hur en kommun aktivt
kan bidra till att skapa förutsättningar för utvecklingen av det sociala företagandet.
Av rapporten Stödja utan att styra (Temagruppen för Entreprenörskap & Företagande, Bo Blideman)
framgår att följande verksamheter har utvecklat policyer för stöd till socialt företagande:
•
•
•
•
•

Luleå kommun.
Växjö kommun.
Tidaholms kommun.
Haninge kommun.
Samordningsförbundet Östra Södertörn
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De angivna policyerna redovisas i nämnd skrift. Av samma rapport framgår att följande kommuner
tillämpar sociala kriterier vid upphandling:
• Örebro kommun.
• Falu kommun.
• Göteborgs stad.
För ytterligare information hänvisas till rapporten ifråga.

SOLARIS
Ett annat intressant EU-projekt är projektet SOLARIS med Bräcke kommun som projektägare.
Även detta projekt har haft utveckling av arbetsintegrerande socialt företagande som ett viktigt verktyg.
I projektet har ingått sex olika delverksamheter som delvis arbetat på olika sätt för att etablera sociala
företag. En gemensam del har varit utbildning i arbetsintegrerande socialt företagande som har
genomförts dels av Coompanion i Jämtland. och dels av Coompanion i Gävleborg. Utbildningen
har genomförts i enlighet med modell utarbetad av Värmlandskooperativen.
I projektledningen har funnits en resurs med egen erfarenhet av att bygga upp och driva ett socialt
företag och i vissa delverksamheter har dessutom funnits lokala handledningsresurser som kunnat
ställas till brukarnas förfogande för att starta och driva verksamheten initialt. De två medverkande
kommunerna i projektet, Bräcke och Krokom, har aktivt arbetat för att stödja utvecklingen av det
arbetsintegrerande sociala företagandet men hittills med olika resultat. Detta beror till stor del på
omgivningens inställning till etablering av socialt företagande på respektive ort. Även i detta projekt
har gjorts erfarenheter som är av betydelse för Kompetensbyrån att ta del av. Utdrag ur den slutliga
utvärderingsrapporten bifogas därför som bilaga 4 i appendix.

Umeå
I Umeå har en stödstruktur etablerats i samarbete mellan Umeå och Vännäs kommuner,
Samordningsförbundet Umeå samt Arbetsförmedlingen Umeå. I styrelsen för stödstrukturen
finns också representation från näringslivet.
Enligt stödstrukturens websida är syftet med stödstrukturen att ”Underlätta kontakter och stöd till
personer, företag eller organisationer som vill starta sociala företag i Umeå och Vännäs kommuner.”
Stödet utgår från följande synsätt: ”Att starta ett socialt företag bygger på samma grunder som vilket annat
företag som helst. Du behöver en attraktiv affärsidé, affärs- och marknadsplan med budget samt startkapital.
Ett socialt företag behöver dessutom ett bra team som kompletterar varandra i kunskaper/erfarenheter gällande
företagande och arbetslivsinriktad rehabilitering. Att starta ett företag innebär ofta en stor utmaning med
stimulerande möjligheter. Du/ni skall bemästra den professionella sociala arbetslivsinriktade kompetensen och
den affärsdrivande delen parallellt, kanske också på flera marknader. Det är där vi från stödstrukturen kan
vara till hjälp i en uppstart tillsammans med andra aktörer som Entreprenörscentrum, Coompanion med flera.”
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Det återgivna synsättet överensstämmer som undertecknad uppfattar det väl med de resonemang som
förts i projektet Kompetensbyrån samt vid möten med den ekonomiska föreningen Kompetensbyrån
under bildande.

Ludvika kommun och Samarkand2015
I Ludvika kommun har kommunens näringslivsenhet samt organisationen Samarkand2015 utgjort ett
betydelsefullt stöd till handledare och brukare för att på kort tid etablera två olika arbetsintegrerande
sociala företag i kommunen. Det är undertecknads mening att det är viktigt för de sociala företagen
både att ha en knytning till de kommunala näringslivsenheterna och till näringslivet.
Samarkand2015 är en ekonomisk förening som bedriver utvecklingsarbete för sina ägares räkning.
Ägarna är Ludvika och Smedjebackens kommuner, Landstinget Dalarna, ABB i Ludvika samt Ovako
i Smedjebacken. Samarkand2015 har även ett 20-tal medlemsföretag som representerar både privat
och offentlig sektor samt akademi.
Samarkand2015 bedriver arbete i arbetsgrupper på flera områden:
•
•
•
•
•

Boendefrågor.
Inflyttarservice.
Ungdomsfrågor.
Media- och kommunikationsfrågor.
HR-nätverket.

En del i arbetet är att jobba med projekt som ska leda till en breddning av arbetsmarknaden genom
att skapa fler arbetstillfällen, bland annat drivs ett projekt för att främja kvinnors företagande.
Bland tänkbara framtida projekt nämner organisationen utveckling av CSR Västbergsslagen samt
stöd till utveckling av socialt företagande. Båda områdena skulle kunna vara av intresse för en
framtida stödstruktur för socialt företagande.
CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om företags och organisationers ansvarstagande med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Begreppet har funnits länge främst i USA och Storbritannien som en naturlig del i verksamheten. CSR har även nått Sverige och
allt fler företag och organisationer börjar inse behovet av att arbeta med CSR frågor som ett verktyg
för långsiktig tillväxt och ökad konkurrenskraft.
Begreppet “ansvarsfullt företagande” innebär att säkerställa verksamhetens ekonomiska framgång
och konkurrenskraft genom att även väga in sociala och miljörelaterade aspekter. Det går ut på att
tillfredsställa kundernas behov och samtidigt ta hänsyn till förväntningar från ägare, anställda,
underleverantörer och samhället där man arbetar.
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Organisationens tankar kring utvecklingen av CSR-perspektivet beskrivs ytterligare i bilaga 5 i appendix.
Företrädare för Samarkand2015 har visat intresse för att delta i ett framtida projekt för etablering av
en stödstruktur för socialt företagande i Dalarna.

Samhällsmål på olika nivåer
I detta avsnitt beskrivs kort målsättningar som kan ha betydelse för utvecklingen av socialt
företagande i ett framtidsperspektiv.

EU-mål
EU bedriver ett aktivt arbete för att stödja utvecklingen inom den sociala ekonomin. Detta framgår
bland annat av tidigare nämnt Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Ekonomiska
och sociala kommittén samt Regionkommittén (KOM 2011, 682 slutlig).
Inledningsvis sägs i skrivelsen att ”Den inre marknaden behöver en ny inkluderande tillväxt med sysselsättning för alla som mål. Européernas växande efterfrågan bör därför följas upp med insatser för att se till att
deras arbete, deras konsumtion, deras sparande och deras investeringar lämnar ett avtryck som går mer i etisk
och social riktning. Ett socialt företag är en aktör inom den sociala ekonomin, vars främsta mål är att skapa
sociala effekter snarare än att skapa vinst för sina ägare eller partner. Det är verksamt på en marknad och
tillhandahåller varor och tjänster på grundval av företagaranda och på innovativa sätt, och använder främst
överskottet på vinsten för sociala ändamål. Ett socialt företag förvaltas på ett öppet och ansvarsfullt sätt, bland
annat genom att knyta anställda, kunder och övriga berörda parter till sin ekonomiska verksamhet.”
Med sociala företag menar kommissionen alltså företag för vilka det sociala eller samhälleliga syftet
av gemensamt intresse är motivet för den kommersiella verksamheten, vilket ofta tar sig uttryck i en
hög grad av social innovation, vars vinster till större delen återinvesteras i förverkligandet av detta
sociala syfte, och vars organisation eller ägandesystem återspeglar uppdraget och utgår från principer
om demokrati, medbestämmande eller social rättvisa.
Ett socialt företag kan ha följande inriktningar enligt kommissionen:
• Företag som tillhandahåller sociala tjänster och/eller varor eller tjänster avsedda för en
utsatt målgrupp (tillgång till bostäder, tillgång till omsorg, stöd till äldre eller funktionshindrade,
integration av utsatta grupper, barnpassning, tillträde till arbete och utbildning, försörjningsstöd
och så vidare).
• Företag där varu- eller tjänsteproduktionen har ett socialt syfte (social integration och integration
på arbetsmarknaden genom tillgång till arbete för personer som är missgynnade främst på grund
av bristfälliga kvalifikationer eller sociala eller yrkesmässiga svårigheter som leder till utestängning
och marginalisering) men vars verksamhet kan avse varor eller tjänster som inte har social karaktär.
Den sociala ekonomin i Europa anges sysselsätta elva miljoner människor och utgöra sex procent
av den totala sysselsättningen. De sociala företagen betraktas som viktiga för att uppnå målen med
Europa 2020 – EUs strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. En kort sammanfattning av denna
strategi redovisas som bilaga 6 i appendix.
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Nationella mål
Under innevarande mandatperiod har flera viktiga beslut fattats om större förändringar som styr
det regionala tillväxtarbetet. Den 6 december 2006 beslutade regeringen om en nationell strategi för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 där regional tillväxtpolitik,
arbetsmarknadspolitik och genomförandet av den europeiska sammanhållningspolitiken bands samman.
Under 2009 genomfördes två större studier av förutsättningarna för hållbar regional tillväxt,
dels en strategisk uppföljning av ovan nämnda strategi, dels OECD:s “Territorial Review” av Sverige.
Mot bakgrund av detta, andra politiska beslut, bland annat antagande av EUs strategi för Östersjö
regionen, samt förändringar i omvärlden, tydliggör regeringen i denna skrivelse inriktningen av den
regionala tillväxtpolitiken.
I skrivelsen fastställs att den nationella strategins inriktning och dess prioriteringar, innovation och
förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande samarbete är fortsatt aktuella och vägledande för det regionala tillväxtarbetet. Inom
prioriteringarna finns emellertid behov av att utveckla vissa delar. Exempelvis ska tillväxtpotentialen
inom klimat- och energiarbetet tas tillvara så att bland annat miljödriven näringsutveckling utvecklas
och ses som en integrerad del i det regionala tillväxtarbetet. Synen på innovationer bör enligt regeringen
breddas och utvecklas, bland annat till att även omfatta tjänster. Därutöver anses det viktigt med
stärkt samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken för att främja kompetens- och arbetskraftsförsörjningen till privat och offentlig sektor. Det
regionala tillväxtarbetet ska sättas in i ett större geografiskt sammanhang och bland annat bidra till
genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.
Nyligen publicerad näringsdepartementet skriften Attraktionskraft för tillväxt och utveckling. I denna
skrift fokuseras på utveckling av regioners attraktionskraft som motor för att generera tillväxt.
I denna skrift sägs bland annat att ”De regionala utvecklingsstrategierna är strategier för länens regionala
tillväxtarbete. Strategierna binder samman planerings¬processer, bildar en grund för samverkan och anger
inriktning och prioriteringar för tillväxtarbetet. De kan beskrivas som ut¬gångspunkt för allt arbete som görs
inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Attraktionskraft finns med som insatsområde eller övergripande
mål i merparten av de regionala utvecklingsstrategierna. En analys av strategierna visar hur mångfacetterat
arbetet med attraktionskraft är – och att det i viktiga avseenden bygger på regionala förutsättningar. Det
sistnämnda är avgörande. Förutsättningarna vad gäller attraktionskraft ser olika ut i olika delar av landet.
Problembilderna skiftar. Precis som de möjliga vägarna framåt varierar. Den samlade attraktionskraften är
beroende av en mängd struktu¬rella faktorer. Det finns också ett stort antal faktorer på både lokal, regional
och nationell nivå som är möjliga att påverka genom riktade insatser. Denna komplexitet leder till en mångfald
av tänkbara insatser, vilket ger ett stort handlingsutrymme för dem som arbetar för att stärka attraktionskraften.”
Avslutningsvis konstateras att: ”Stärkt attraktionskraft är en av framtidens stora frågor i tillväxtsammanhang
– oavsett hur de lokala och regionala förutsättningarna ser ut. Självklart på platser där befolkningskurvorna
slokar sedan årtionden, men i lika hög utsträckning aktuellt på platser som växer. Sannolikt krävs det däremot olika strategier. Problemen bör definiera lösningarna.
Ett framgångsrikt arbete med stärkt attraktionskraft är ett arbete som kännetecknas av en utpräglad
helhetssyn – och som kräver insatser inom flera sektorer och på flera nivåer. En fungerande flernivåsamverkan
blir avgörande. De tillväxtansvariga aktörerna har därför central betydelse i arbetet med stärkt attraktionskraft, även om mycket av det praktiska arbetet bedrivs på lokal nivå. De bör ta en ledande roll för att
samordna mångfalden av aktörer och intressen, med utgångspunkt i den egna regionens unika förutsättningar.
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Ett systematiserat genomförande av arbetet med attraktionskraft lägger en grund för denna samverkan. Tydliga
mål. Övergripande strategier. En uppfattning om vilken typ av attraktionskraft som ska stärkas – och med
vilka medel det ska ske. En helhet med stringens och logik. Systematiken gör det möjligt för alla inblandade
intressenter att docka in i helheten med sin särart intakt. De regionala utvecklingsstrategierna kan vara en
lämplig utgångspunkt i detta arbete.”
De sociala företagen har möjligheter att bidra i det angivna sammanhanget. Denna tanke finns
också med i den regionala tillväxtstrategin för Dalarna.

Tillväxtverkets roll
Tillväxtverket som är den statliga myndighet som har som uppgift att stärka företagens konkurrenskraft
arbetar, enligt uppgift på verkets hemsida, bland annat med att det ska bli enklare att lösa samhällsutmaningar med företagande som verktyg. Det aktuella verksamhetsområdet benämns Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Programmet innehåller olika delar:
• Insatser som ska synliggöra samhällsentreprenörskap, det vill säga att lyfta fram och
sprida kunskap inom området samhällsentreprenörskap och sociala innovationer.
• Insatser som ska skapa bättre möjligheter för att genomföra affärsidéer. Detta genomförs
framförallt i samverkan med andra aktörer.
• Insatser som ska generera direkt nytta för företagen i form av exempelvis finansiellt stöd eller
utbildningsinsatser.
Tillväxtverket är en av parterna bakom informationssajten www.sofisam.se som erbjuder information
om vad socialt företagande innebär och vad man bör tänka på när man startar ett sådant företag.
Tillväxtverket har också under programperioden 2007-2013 ansvarat för Socialfondens temagrupp
Entreprenörskap och företagande. Denna temagrupp har producerat ett antal värdefulla rapporter
kring utveckling av socialt företagande samt på vilka sätt kommuner och andra organisationer kan
stödja utvecklingen av socialt företagande. Se vidare http://temaef.se/tag/temagruppen-ef/.
Tillväxtverket främjar även kooperativ utveckling främst genom att stödja Coompanion - en organisation
med 25 regionala utvecklingscentra som ger rådgivning, information och utbildning till människor
som vill starta och utveckla företag eller organisera sig för att utveckla sin ort.
År 2014 fördelade Tillväxtverket 34 miljoner kronor i grundbidrag till Coompanion - ett stöd som
gör det möjligt för Coompanion att erbjuda delar av sina tjänster kostnadsfritt. Ytterligare 4 miljoner
används för utveckling av nya metoder och modeller samt för Tillväxtverkets egna insatser för att
främja kooperativ utveckling. Stödet till kooperativa utvecklingscentra och metodutveckling styrs av
en förordning.
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Regionala mål
De regionala målen uttrycks i den så kallade Dalastrategin – Dalarna 2020 som antogs av Region
Dalarnas direktion 2014-05-07. Dalastrategin uttrycks vara den regionala länken i en logisk kedja
från lokala strategier till nationella och europeiska strategier. Implementeringen av målen för
Europa 2020-stratetegin sägs vara den röda tråden i denna kedja.
Dalastrategin fokuserar på följande insatsområden:
•
•
•
•

Kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud.
Innovativa miljöer och entreprenörskap.
Tillgänglighet och infrastruktur.
Livskvalitet och attraktionskraft.

Inom dessa områden anges målområden som är särskilt prioriterade. Dessa anges kortfattat nedan.
I övrigt hänvisas till bilaga 7 i appendix.

Kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud
I detta avsnitt konstateras att det i Dalarna finns en obalans mellan tillgång och efterfrågan på
arbetskraft. Samtidigt som arbetslösheten är hög har vissa arbetsgivare svårt att rekrytera vilket i
sin tur beror på att tillgången på utbildad arbetskraft inte är tillräcklig. Därför är en utveckling av
befolkningens kunskaper och kompetenser viktiga i ett långsiktigt perspektiv. Följande insatsområden
prioriteras:
•
•
•
•

Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande.
Stärkt samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.
Ökat deltagande i arbetslivet.
Breddat och fördjupat arbete med kompetensförsörjning på områden där
behov av stor nyrekrytering kan förutses.
• Uppmärksamma betydelsen av attraktiva arbetsplatser.
Den sociala ekonomin ses som en viktig aktör i det individstödjande arbetet för långtidsarbetslösa,
sjukskrivna och funktionsnedsatta.

Innovativa miljöer och entreprenörskap
I detta avsnitt konstateras att Dalarna har ett internationellt sett konkurrenskraftigt näringsliv
inom trä, stål, överföring av likström och besöksnäringen samtidigt som man behöver utveckla sin
konkurrenskraft genom innovationer och entreprenörskap. Viktiga områden uppges vara att:
• Utveckla öppna kluster och kunskapsmiljöer.
• Stärka befintliga tillväxtområden och utveckla nya.
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• Vidareutveckla tillväxtinsatser för nya och växande företag.
• Stärka forskning och utveckling kopplad till Dalarnas styrkeområden.
• Stimulera nyföretagande och ett långsiktigt entreprenörskap.
I detta avsnitt nämns den sociala ekonomin på flera punkter. Entreprenörskap i sociala företag ses
som en källa till tillväxt bland andra former för företagande. Vidare sägs att ”I strävan efter att få ett
näringsliv som erbjuder nya arbetstillfällen och är öppet för alla behövs ett aktivt arbete för fler former av
företagande. Organisationer inom den sociala ekonomin har här en stor roll att fylla som en sammanlänkande
kraft. Enskilda entreprenörer, företag och föreningar behöver sammanföras i nätverk där fruktbara samarbeten
kan utformas för lokal utveckling av innovativa idéer och företagande.”

Tillgänglighet och infrastruktur
Eftersom kommunikationer och goda transportmöjligheter är viktiga för allt företagande och
för människors möjlighet till rörlighet på arbetsmarknaden så är investeringar och innovationer i
transportsystemen och utvecklingsinsatser viktiga framförallt på följande områden:
•
•
•
•

Att öka människors rörlighet med kollektivtrafiken som bas.
Stöd i utvecklingen av förnybara drivmedel, energieffektiva fordon och ändrade vägvanor.
Att möta näringslivets behov av ökad transportkapacitet.
Att skapa förutsättningar för effektiv datakommunikation och främja utvecklingen av tjänster
inom informations- och kommunikationsteknik.

Livskvalitet och attraktionskraft
Drivkraften för en hållbar tillväxt påverkas av människors lust, vilja och skapandekraft. Därför
behöver förutsättningar skaps för ett gott liv och för att utveckla attraktiva miljöer för möten,
kulturaktiviteter och boende.
En anknytning görs till EUs tillväxtpolitik som betonar betydelsen av att stimulera en ekonomi
med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning. För att åstadkomma detta
är det viktigt att tillvarata alla människors drivkraft och att minska utanförskapet. Ambitionerna på
detta område är att:
•
•
•
•
•
•
•

Förstärka folkhälsoperspektivet för tillväxtarbetet.
Skapa utrymme för delaktighet och inflytande samt stimulera utvecklingsinitiativ.
Ta tillvara mångfalden som utvecklingsfaktor.
Ta vara på kulturen som utvecklingsresurs.
Vårda och utveckla natur- och kulturmiljöerna.
Utveckla en god och väl fungerande service i hela länet.
Öka bostadsbyggandet.
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Även detta område är intressant ur den sociala ekonomins synvinkel. Flera områden berör kärnvärden i det sociala företagandet och de sociala företagen är verksamma inom flera av de nämnda
områdena. Här finns också en stor utvecklingspotential för de sociala företagen.
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Förslag till utveckling av stödstruktur
Undertecknad föreslår etablering av en stödstruktur med ett brett syfte i form av ett Utvecklingscenter
för socialt entreprenörskap. Ett sådant utvecklingscenter skulle kunna omfatta hela Dalarna och vända
sig till företag, offentlig sektor och föreningar för att i samverkan kunna skapa sociala innovationer.
Utvecklingen av en sådan verksamhet behöver ses i ett långsiktigt perspektiv och stödjas av en långsiktig strategi för utveckling av socialt entreprenörskap nära kopplad till den regionala planen.
Det initiala skedet av en långsiktig utvecklingsprocess bör kunna delfinansieras genom strukturfondsmedel inom såväl Regionalfonden som Socialfonden. Medfinansieringen bör komma dels från
regionen och dels från medverkande kommuner eftersom det är ett samhälleligt ansvar att stödja
tillväxt, utveckling av sociala innovationer, ökad sysselsättning, breddning av arbetsmarknaden samt
en ökad social inkludering.
Genomförandet bör ske i partnerskap mellan företrädare för näringslivet, den offentliga sektorn
samt föreningslivet. Partnerskapet behöver sedan uppdra åt en för detta lämplig organisation att
genomföra den gemensamma utvecklingsprocessen. Partnerskapets styrelse behöver mandat att följa
upp att genomförandeorganisationen driver utvecklingsprocessen i enlighet med fastlagda mål samt
att verksamheten har de resurser som behövs för att nå sina mål. Styrelsen ska vara förankrad på
högsta beslutande nivå i de olika sektorerna så att verksamheten kan drivas vidare efter projektfasen
med finansiering av berörda aktörer.
Verksamheten bör arbeta med områdena socialt ansvarstagande (CSR), socialt företagande
samt samhällsentreprenörskap. Av denna anledning behöver stödstrukturen bemannas med flera
kompletterande kompetenser för att säkra måluppfyllelse såväl i relation till ekonomiska som sociala
mål.
Kompetens bör finnas inom följande områden:
•
•
•
•
•

Socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och affärsutveckling.
Arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Ekonomi, offentlig upphandling samt avtal.
Personalfrågor och kvalitetssäkring.
Förmåga att driva stora utvecklingsprojekt.

Stödstrukturens verksamhetsområden följer av den skisserade inriktningen och kan delas upp i ett
antal olika verksamhetsområden.
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Socialt ansvarstagande (CSR)
Att inom ramen för en stödstruktur verka för ett ökat socialt ansvarstagande i alla verksamheter
inom olika samhällssektorer skulle dels kunna bredda arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och
dels kunna öka förståelsen och acceptansen för socialt företagande.
Ett gott exempel på hur arbete med CSR kan bedrivas utgörs av det arbete som CSR Västsverige
utför, se www.csrvastsverige.se. De erbjuder olika verktyg för att kunna starta upp och vidareutveckla
CSR-arbetet. Deras ambition är att verktygslådan ska kunna användas av alla verksamheter – oavsett
ambitionsnivå eller utgångspunkt. De arbetar bland annat med:
• Ansvarsinitiativ – handlingsprogram som medvetandegör och utvecklar
organisationens CSR-arbete.
• CSR – Rätt insteg: stöd för at förankra uppstart av CSR-arbete.
• Ledningsstöd och system för intressentdialog.
• Kompetensutveckling genom utbildningar och erfarenhetsutbyte.
• Nätverksaktiviteter.
• Samverkan med olika aktörer.
Organisationen har även samverkat med arbetsmarknadsprojekt.
Organisationen Samarkand2015 har ambitioner att utveckla CSR-arbetet i Västbergsslagen. I ett
större utvecklingsprojekt skulle dessa ambitioner kunna avse ett större geografiskt område med
liknande målsättningar.
Samarkand2015 konstaterar att många företag och organisationer saknar kompetens, kunskap och
erfarenheter kring dessa frågor. Samarkand planerar därför att i projektform bygga upp ett nätverk
för utveckling av CSR-arbetet i regionen.
Målsättningen är:
• Att Ludvika och Smedjebacken ska uppfattas som en förebild inom CSR.
• Att ge regionens arbetsgivare och medarbetare kompetens och praktiska kunskaper för att kunna
bedriva ett effektivt CSR arbete.
• Att genom ett aktivt CSR-arbete öka regionens konkurrenskraft.
Målgrupp är företag och organisationer som är intresserade av att utveckla sitt sociala och miljömässiga ansvar och arbete. Nätverket kan arbeta med utbildning och kompetensutveckling,
erfarenhetsutbyte för att pröva metoder och verktyg inom området CSR och hållbar utveckling.
Några exempel på CSR arbete som Samarkand2015 identifierat är:
• Etiska riktlinjer.
• Sponsring.
• Praktikplatser till arbetslösa och ungdomar.
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• Förnyelsebar energi.
• Mångfaldsarbete.
• Miljö och sociala aspekter vid upphandling och val av leverantörer.
Även på andra håll i Sverige håller liknande initiativ på att utvecklas då det ligger i tiden. Detta märktes
också vid den konferens som Region Dalarna nyligen genomförde under temat Tillväxt för alla.
Vid ett stort antal tillfällen under dagen togs just socialt ansvarstagande och den sociala ekonomins
potential upp i diskussioner och föredrag.

Socialt företagande
Stöd till det sociala företagandet bör ges på flera nivåer:
• Strukturnivå.
• Organisationsnivå.
• Individnivå.
Förutsättningarna för att utveckla ett långsiktigt hållbart socialt företagande är beroende av att
det utvecklas långsiktiga strategier på nationell, regional och lokal nivå för att stödja utvecklingen.
Dessa utvecklingsstrategier bör innefatta insatser för finansiering, offentlig upphandling med sociala
kriterier samt kompetensutveckling.
För att få gehör för sådana insatser behöver det finnas aktörer som kontinuerligt sprider kunskap
om möjligheter och svårigheter med utveckling av socialt företagande till framförallt politiker och
tjänstemän i offentliga organisationer. Detta är ett viktigt påverkansarbete i en stödstruktur för
socialt företagande.
Som framgått av redovisningen av andra stödstrukturers och utvecklingsprojekts verksamheter
är kompetensutveckling samt rådgivande stöd av olika slag ett viktigt inslag i en stödstruktur för
utveckling av socialt företagande.

Finansiering
De sociala företagens svårigheter att få tillgång till kapital har utretts bland annat av Tillväxtverket
och redovisats i en aktuell rapport Tillgång till kapital (rapport 0165, 2014). De resurser som ses som
viktiga i sammanhanget är:
• Specialiserade/anpassade banker som EKO-banken och JAK-banken därför att de har
djupare förståelse för verksamheterna och deras drivkrafter.
• Mikrofonder som erbjuder mindre finansiering om belopp på 50 000 till 100 000 kr med
fördelaktig ränta.
• Crowd funding om innebär att ett antal människor som vill stödja ett projekt bidrar med
riskvilligt kapital.
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Det största problemet är dock att de sociala företagen saknar säkerheter som godtas av bankerna.
Detta föreslås avhjälpas med kreditgarantifonder samt att kommuner går i borgen för lån. Dessutom
menar rapportskrivaren att Socialfonden och andra verksamheter med projektmedel bör förenkla
sitt ansökningsförfarande samt i högre utsträckning ge förskottsutbetalningar för att inte belasta
likviditeten i de sociala företagen.
De förslag som presenteras kräver ett aktivt arbete för att kunna omsättas i praktiken. Därför är en
resurs med finansiell kompetens viktig i en stödstruktur. Dessutom bör lokala och regionala banker
involveras i samverkan med stödstrukturen. Specialbankerna har i dagsläget ett mycket begränsat
kapital.

Socialt ansvarsfull offentlig upphandling samt
upphandling med sociala kriterier
Det finns ett ökat intresse för möjligheterna att genomföra upphandlingar med sociala kriterier.
EU-kommissionen har gett ut en skrift med namnet En socialt ansvarsfull upphandling (Europeiska
unionen 2011, dok 10.2767/18854). I denna skrift sägs inledningsvis att:
”Socialt ansvarsfull offentlig upphandling (Socially responsible public procurement - SRPP ) handlar om att
föregå med gott exempel och på så vis påverka marknaden. Genom att främja SRPP kan offentliga myndigheter
ge företagen verkliga incitament för att skapa en socialt ansvarsfull företagsledning.”
Den rättsliga grunden för upphandling inom Europeiska unionen ges i de så kallade upphandlings
direktiven. Dessa ger utrymme för beaktande av sociala hänsyn under förutsättning att de är kopplade
till kontraktsföremålet eller till kontraktets genomförande, i de fall där sociala hänsyn har inkluderats
i bestämmelserna om fullgörande av kontraktet.
Offentlig upphandling är ett område som kräver specialistkunskap och en stödstruktur bör därför
anlita sådan kompetens vid speciella tillfällen för att utbilda såväl de offentliga organisationernas
upphandlare som de sociala företagen.
På båda dessa områden bör specialutformade utbildningar genomföras återkommande. Företrädare
för stödstrukturen bör ha kontakt med nätverk för upphandlare och utgöra en kunskapsresurs för
dessa kring de sociala företagens verksamheter.
Utbildning för upphandlare i offentliga organisationer bör omfatta specialistkunskap kring socialt
ansvarsfull upphandling generellt samt kring upphandling med sociala hänsyn speciellt. Dessutom
har de offentliga upphandlarna behov av utbildning kring sociala företags verksamhet då det är en
företeelse som de inte är bekanta med.
Eftersom offentliga upphandlingar utgör en mycket stor marknad är detta ett område av stor
betydelse för de sociala företagen. Därför bör varje socialt företag kunna skriva ett anbud i en mindre
offentlig upphandling. För att möjliggöra detta bör stödstrukturen genomföra utbildningar i detta.
Dessutom bör stödstrukturen ha egen kompetens för att kunna skriva anbud i större upphandlingar.
Detta skulle kunna möjliggöra för de sociala företagen i regionen att delta genom att tillsammans stå
för genomförandet.
Ett exempel på hur en utbildning i offentlig upphandling för sociala företag kan läggas upp redovisas
i bilaga 8 i appendix.
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Utbildning av styrelser, verksamhetsledare och handledare
Genomförandet av projektet Kompetensbyrån och andra Socialfondsprojekt har tydliggjort behov av
mer kompetens på olika nivåer. Den kompetens som behövs är relaterad till att nå såväl ekonomiska
som sociala mål.
I den pågående programperioden för Europeiska socialfonden kommer det att bli möjligt att
använda medel för utbildning av såväl ideellt arbetande, anställda som arbetssökande. Detta ger nya
möjligheter.
En stödstruktur skulle kunna bidra till att de sociala företagen får in extern kompetens i sina styrelser
både genom stöd i rekryteringsarbetet och i utbildning av styrelserna.
Verksamhetsledarna i de i Kompetensbyrån medverkande verksamheterna har klart uttryckt behov
av utbildning i ledningsfrågor, personalfrågor samt frågor som rör affärsutveckling och ekonomi.
Detta förefaller vara ett generellt behov i sociala företag.

Ledningsutbildning
En viktig uppgift för en kommande stödstruktur är därför att initiera, förmedla eller genomföra
en entreprenörs- och managementutbildning med bland annat följande inslag i fråga om ledarkompetens:
• Hur ledningen arbetar med mål, visioner och planer.
• Hur ledningen får alla medarbetare att dra åt samma håll och förstå hur man bidrar
till uppfyllandet av organisationens mål.
• Hur ledningen inspirerar och uppmuntrar sina medarbetare.
• Hur ledningen skapar delaktighet och medinflytande.
• Hur ledningen skapar förtroende och bra relationer i verksamheten.
• Hur ledningen får medarbetarna att ta ett större ansvar.
• Hur ledningen hanterar informations- och kommunikationsfrågor
• Hur ledningen utvecklar personalens självkänsla och självförtroende, får dem att växa
som personer.
• Hur ledningen får medarbetarna att förstå vad det innebär att arbeta i ett socialt företag.
• Hur ledningen skapar positiva möten inåt och utåt (service och bemötande).
• Hur ledningen hanterar konflikter.
• Hur ledningen får verksamheten att utvecklas.
Ovan områden handlar om utvecklingen av en själv som ledare. En del är nya i sin roll, de flesta har
ett antal års erfarenhet som ledare och andra är på väg att lämna verksamheten och behöver överföra
sina kunskaper till en efterträdare. Därför behövs sådan utbildning återkommande och i olika former.
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Affärsmannaskap är också ett område där amånga verksamhetsledare vill lära sig mer. I kartläggningen
kommer många saker upp. Det kan handla om allt från hur man hittar kunder till hur man avslutar en
affär på ett bra sätt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur man utvecklar nya affärsidéer, tjänster och produkter.
Hur man gör en marknadsanalys.
Hur man hittar kunderna.
Hur man marknadsför sig på ett bra sätt.
Hur man utvecklar sina kunskaper att informera och presentera.
Hur man utformar broschyrer, säljbrev och hemsidor.
Hur man arbetar med bildpresentationer.
Hur man sätter priser, konkurrerar med kvalitet och kunderbjudanden på rätt nivå.
Hur man genomför verksamheten med en hög kvalitetsnivå och ett vinnande bemötande.
Hur man visar vilken nytta verksamheten medför.
Hur man sköter en förhandling.
Hur man arbetar med anbud i konkurrensutsatta upphandlingar.
Hur man skriver avtal.
Hur man kan arbeta tillsammans med andra sociala företag i nätverk för att
stärka sin konkurrenskraft.

Av utvärderingen framgår också att verksamheterna har svårt att tänka i termer av affärer och
entreprenörskap. Eftersom de sociala värdena är viktigare i ett socialt företag krävs en speciell
kreativitet för att kombinera detta med ett affärsmässigt tänkande. En verksamhet som är både
socialt och ekonomiskt hållbar har en bättre grund att stå på inför framtiden.
Sociala företag ägnar ofta mycket energi åt frågor som har med finansieringen av verksamheten och
att överhuvudtaget få den att gå ihop att göra. Därför behöver ofta sociala företag mer kunskaper om
ekonomi, uppföljning och redovisning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur man skaffar investeringskapital.
Hur man budgeterar.
Hur man kalkylerar och sätter rätt pris på en tjänst.
Hur man sköter ekonomiadministrationen på ett rationellt sätt.
Hur man redovisar och gör bokslut, ekonomiska och sociala.
Hur man får verksamheten att generera ett överskott.
Hur man kan använda sponsring.
Hur man kan utveckla social franchising.

Inom området personalfrågor uttrycks också ett flertal kompetensutvecklingsbehov. En del av
punkterna har redan tagits upp under punkten kring utveckling av ledarskapskompetens.
• Hur man utvecklar sin personalpolicy.
• Hur man skapar en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur man rekryterar personal.
Hur man introducerar ny personal.
Hur man skapar ett bra samarbetsklimat.
Hur man arbetar med utveckling av personalen.
Hur man sätter löner.
Hur man ser till att man har rätt försäkringar.
Hur man ser till att ha ergonomiskt riktiga arbetsredskap.
Hur man värnar om miljön i verksamheten.
Hur man håller sig informerad om lagar och regler på personalområdet.
Hur man arbetar med mångfaldsfrågor.
Hur man arbetar med jämställdhetsfrågor.
Hur man arbetar med tillgänglighetsfrågor.

Om de sociala företagen får tillgång till investeringskapital och utvecklar den affärsmässiga delen
så att verksamheterna ger större överskott så ökar också möjligheterna att genom rekrytering få
in kompetens i företagen. Ett antal sociala företag leds idag av personer som tidigare arbetat inom
offentlig eller privat sektor i ledningspositioner. Det är undertecknads mening att det skulle kunna
finnas ett större intresse att söka sig till den sociala ekonomins verksamheter om sektorn växte och
karakteriserades av en hög professionalitet både i fråga om affärsverksamhet och arbetslivsinriktad
rehabilitering.
Ett förhållande som uppmärksammats genom följeforskningen i Kompetensbyrån och i andra
utvecklingsprojekt med fokus på socialt företagande är att de som är verksamhetsledare ofta har
ett stort ansvarsområde och dessutom arbetar praktiskt i verksamheten. En viktig faktor för att
företagen ska kunna växa bedöms vara att dela upp ledningsrollen i en verksamhetsledande och
verksamhetsutvecklande roll med huvudansvar för den affärsmässiga utvecklingen samt en roll
som har ansvar för att de sociala målen i verksamheten uppnås. Ansvarsområdet i den senare rollen
handlar i hög utsträckning om arbetsmiljö, personalfrågor och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Handledarutbildning
I den direkta kontakten med de som arbetstränar eller är anställda i verksamheten har handledare/
arbetsledare en central roll. Även för dessa behövs utbildning på bland annat följande områden:
•
•
•
•
•
•
•

Utanförskap och livsvillkor för långtidsarbetslösa.
Olika arbetshinder och hur dessa begränsar arbetsförmågan.
Förhållningssätt och bemötandekompetens.
Hur man handleder personer som inte arbetat under lång tid.
Hur man som handledare kan bidra till att skapa delaktighet och empowerment.
Hur man som handledare kan initiera och stödja personliga utvecklingsprocesser.
Hur man som arbetsledare kan anpassa de uppgifter som ska genomföras till varje
persons individuella förutsättningar.
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• Grupputveckling, gruppdynamik och utveckling av samverkan i arbetet.
• Hur man skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.
• Arbetsmetoder som kan vara användbara i handledarrollen som till exempel
lösningsfokuserat arbetssätt.
I likhet med övriga presenterade utbildningsutkast är även detta koncept högst preliminärt och
information bör inhämtas från genomförda handledarutbildningar i olika verksamheter för att kunna
komma fram till ett bra upplägg.

Yrkesinriktade utbildningar
De yrkesinriktade utbildningar som har genomförts inom ramen för projektet Kompetensbyrån har
på ett högst påtagligt sätt skapat möjligheter för de sociala företagen att kunna erbjuda tjänster som
de har kompetens för att utföra. Den högre kompetensnivån innebär också ökade förutsättningar
för att få fler uppdrag och därmed en bättre ekonomi. Det är därför synnerligen viktigt att denna
typ av utbildningar kan erbjudas både personer som är i arbetsträning och de som är anställda i
företagen. Intervjuade deltagare och anställda i de verksamheter som ingått i projektet Kompetensbyrån vittnar om att deras egen kompetens har ökat genom deltagandet i olika utbildningar och
genom möjligheten att direkt praktisera kunskaperna de nyförvärvade kunskaperna.
En redovisning av i projektet Kompetensbyrån genomförda utbildningar finns i bilaga 2 i appendix.
Vilka utbildningar som kan komma att behövas i framtiden är avhängigt vilka typer av verksamheter
som utvecklingscentret kommer att arbeta med.
För att en inkubator i form av ett utvecklingscenter för socialt entreprenörskap ska kunna erbjuda
ingångar till sådana utbildningar behövs ett tätt samarbete med den kommunala vuxenutbildningen
samt med Arbetsförmedlingen i de medverkande kommunerna. I en projektfas är det angeläget att
söka pengar både inom programområde 1 och 2.
Ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen skulle också ge ökade möjligheter att i förlängningen
använda arbetsmarknadsutbildningar för att stärka de arbetssökande deltagarna i de sociala företagen.

Grundläggande utbildning, rådgivande stöd, handledning till
verksamheterna och mentorskap
Det finns ett stort behov av grundläggande utbildning och rådgivande stöd i olika former och på
olika nivåer. Utvärderingen av Kompetensbyrån och andra projektverksamheter inom ramen för
Socialfonden har påvisat att:
• Det stöd som ges genom Coompanion är av stort värde framförallt när det gäller frågor som rör
organisationsformen ekonomisk förening samt de kooperativa arbetsformerna. Coompanion
i Dalarna har också varit aktiva i att driva olika utvecklingsprojekt för de sociala företagen, till
exempel det i PMet nämnda affärsutvecklingsprojektet, samt organiserar ett nätverk för de
arbetsintegrerande sociala företagen.
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• Projektet Kompetensbyrån har setts som en kompletterande aktör som dels bidragit med
yrkesinriktade utbildningar men också i hög utsträckning haft viktiga funktioner för att genom
rådgivning och handledning tydliggöra möjligheter inför start av sociala företag, handlett initiativ till
sociala företag både inför och under startfasen av företagandet och varit bollplank för de redan
etablerade företagen. Kompetensbyrån har också medverkat till erfarenhetsutbyte genom att
arrangera nätverksträffar, anordna studiebesök samt transnationellt utbyte.
• Samtliga medverkande företag har fått stöd av projektledningen på olika sätt. I detta avseende
har de kompletterande kompetenserna i projektledningen varit av betydelse samt att alla tre haft
erfarenhet av att på olika sätt vara delaktiga i utveckling av socialt företagande. En verksamhet
har fått omfattande stöd av projektledningen för att organisera upp sin verksamhet. I Ludvika
har en av projektet halvtidsanställd handledare lotsat en grupp långtidsarbetslösa inom Finsams
verksamhet fram till start av två sociala företag. Två andra verksamheter har fått konsultstöd för
att arbeta med utveckling av sina verksamheter utifrån området värdegrundsarbete.
Utifrån erfarenheter av projektet Kompetensbyrån och en rad andra verksamheter som arbetat med
utveckling av socialt företagande menar undertecknad att det finns behov av rådgivning och stöd till
utveckling av de sociala företagen bland annat i följande former:
• Information och rådgivning kring kooperativt företagande genom Coompanion.
• Grundläggande information om förutsättningarna för att starta och driva socialt företagande
riktad till personer som vill vara verksamma inom den sociala ekonomin i olika roller.
Ett exempel redovisas i bilaga 9 i appendix.
• Långa entreprenörsutbildningar för personer som vill starta och driva sociala företag.
Ett exempel redovisas i bilaga 10 i appendix.
• Ett samordnande och rådgivande stöd på regionnivå utifrån inkubatorsverksamheten. Detta bör
som tidigare angetts omfatta kompetenser i enlighet med specifikation på sidan 24.
• Lokala processstöd till personer/grupper som vill etablera socialt företagande. Detta processtöd
bör kopplas på redan i utbildningsfasen och följa med in i det nybildade företaget. Erfarenheterna
från Ludvika, Falkenberg och Krokoms kommuner, som redovisats i detta PM indikerar att det
inte är tillräckligt med enbart utbildning utan att det behövs ett handfast stöd till de brukare som
bildar det sociala företaget även under en längre uppstartsfas. Om det sker en förändring så att
fler personer går från anställning inom andra samhällssektorer till att vara delaktiga i start av
sociala företag så kan detta behov tillgodoses internt.
• Som tidigare påpekats finns behov av mentorskap och styrelserepresentation i de etablerade
sociala företagen för att vidareutveckla såväl professionaliteten i affärsverksamheten som i den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
Det är också viktigt att vara medveten om att det finns olika former av socialt entreprenörskap som
behöver existera på delvis olika villkor. Det behöver till exempel finnas en medvetenhet om att de
sociala arbetskooperativ som har kopplingar till Kooperatörshuset och GF SAK i Göteborg arbetar
med målgrupper och verksamheter som har behov av kontinuerligt ekonomiskt stöd men ändå är
samhällsekonomiskt lönsamma och organisatoriskt fristående från offentlig sektor. En verksamhet
i Dalarna som skulle kunna fungera med ett likande ekonomiskt och rådgivande stöd i form av
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handledning som de nämnda arbetskooperativen i Göteborg får är verksamheten Affärn i Leksand.
Samtidigt finns verksamheter som existerar helt på marknadsmässiga villkor, som till exempel
Siljansnäsresursen och ViKan, som har andra behov av stöd. Dessutom är stödbehoven av olika
slag i olika faser av företagens utvecklingsprocesser. Av denna anledning är det av vikt att en
inkubatorsverksamhet kan erbjuda en bred meny av insatser men det är inte rimligt att personalen i
inkubatorsverksamheten utför alla insatser. De kan däremot ha en samordnande och förmedlande
roll till olika resurser i regionen.

Samverkan
Undertecknad är övertygad om att en långsiktigt hållbar utveckling av socialt företagande och
etablering av ett Utvecklingscenter för socialt entreprenörskap endast kan åstadkommas i samverkan
mellan en rad olika aktörer representerande berörda verksamheter.
Viktiga aktörer är:
• Initiativ till samt redan etablerade sociala företag och de som är involverade
i dessa verksamheter i olika roller.
• Den sociala ekonomins intresseorganisationer.
• Politiker inom regionen samt i kommunerna.
• Region Dalarna.
• Samordningsförbunden.
• Försäkringskassan.
• Arbetsförmedlingen.
• Kommunerna: näringslivsenheter, arbetsmarknadsenheter, individ- och
familjeomsorgsenheter samt de kommunala vuxenutbildningsenheterna.
• Coompanion och andra företagsrådgivare.
• Näringslivet och andra privata aktörer.
• Föreningar samt samverkansorganisationer för dessa.
Den gemensamma nämnaren är att det behövs en bred kompetens och många personer med stort
intresse för att driva en långsiktig utveckling. För att samverkan ska breddas och fördjupas behövs
fortfarande omfattande informationsinsatser. Detta kan ske genom kortare eller längre informationsoch/eller utbildningsinsatser till olika målgrupper. Detta är också något som skulle kunna genomföras i ett projekt med syfte att etablera en inkubatorsfunktion.
Sådana insatser skulle kunna omfatta:
•
•
•
•
•
•

Uppsökande verksamhet.
Dialogseminarier.
Medverkan i seminarier, mässor och konferenser.
Riktade utbildningsinsatser.
Framtagande och spridning av regionalt anpassat informationsmaterial.
Nätverksbyggande.
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Med uppsökande verksamhet avses att aktivt kontakta olika aktörer för att informera om socialt
företagande samt att diskutera frågor som rör detta område. Dialogseminarier kan anordnas där ett
eller flera sociala företag får tillfälle att presentera sina verksamheter samtidigt som generell information
ges och det finns möjlighet till dialog kring socialt företagande. Befintliga kanaler för att sprida information
och att uppmärksamma det sociala företagandet kan ske genom deltagande i seminarier, mässor och
konferenser som anordnas av andra aktörer. Riktade utbildningar kan ske till exempel i fråga om
upphandling men också på andra teman riktade till specifika delmålgrupper.
Utvecklingscentret bör ha en egen hemsida men också sprida information genom broschyrer och
andra verktyg. Nätverksbyggande är en av de viktigaste aktiviteterna för att stärka samverkan och
den kan ske i många olika sammanhang.

Samhällsentreprenörskap
KK-stiftelsen (kunskaps- och kompetensutveckling) är högskolornas forskningsfinansiär med
uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling
vid Sveriges 16 nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet. Förutom
att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar till
ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering.
Mötesplats Social Innovation är en nationell plattform som samlar akademi, näringsliv, offentliga och
ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer. Det är KK-stiftelsen som
samordnar arbetet i plattformen.
På plattformens hemsida förklaras att: ”Samhällsentreprenörskap är när människor tar egna initiativ
för att förbättra sådant som de tycker saknas, eller inte fungerar i samhället. Det kan handla om skateboardramper, glesbygdsutveckling eller rättvisemärkta kläder. Precis som de traditionella entreprenörerna förnyar
näringslivet, behövs deras kusiner – samhällsentreprenörerna – för att de gemensamma, samhällsnyttiga
funktionerna ska utvecklas.
Entreprenörskap handlar om att rasera strukturer och bygga nytt. Ofta bottnar det i en kreativ frustration:
man ser en brist, något som saknas eller kan göras på ett bättre sätt. Samhällsentreprenörskapet handlar
om att förnya de gemensamma funktionerna. Det kan handla om verksamhet som redan finns inom privat
eller offentlig sektor och fungerar dåligt, men det kan också vara en helt ny idé. För KK-stiftelsens satsning är
innovativa, strukturellt nytänkande initiativ mest intressant – det som handlar om sociala innovationer.
Ofta rör sig samhällsentreprenörerna i gränslandet mellan ideellt och kommersiellt – de tillhör inte offentlig
sektor, men vill heller inte leva på bidrag. De tjänar pengar, men målet är inte enbart ekonomisk vinst utan
ett bättre samhälle. Samhällsentreprenörskapet blandar uttryck som vi brukar sortera i skilda fack – politiskt
engagemang, affärsmässighet, humanism och effektivitet. På så sätt blir de föregångare för nya affärslogiker, där
de värden som skapas inte bara är rent ekonomiska utan också handlar om etik, samhällsnytta och miljömässig
hållbarhet.
Det finns närbesläktade begrepp: socialt, kulturellt, publikt och civilt entreprenörskap, liksom socialt företagande.
Gränsen mellan de olika begreppen är flytande, de har olika fokus, men förenas av det gemensamma syftet: att
förändra samhället till det bättre.
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Varför samhällsentreprenörskap?
För KK-stiftelsen är samhällsentreprenörskap en nyckel till framtiden. Sverige behöver tekniska utvecklingar –
men vi behöver också nya idéer för våra bostadsområden, nya sätt att producera och konsumera klimatvänligt,
nya former för service och omsorg: sociala innovationer.
Många av våra samhällslösningar är byggda för industrisamhällets struktur då gränser var viktigare, gränser
mellan nationer, mellan marknad och offentlighet, mellan arbete och fritid. De svåra frågor vi möter i dag – som
klimathotet, migration och segregation, globalisering och ojämn fördelning – är gränslösa. Och för komplexa för
att lösas av enskilda aktörer. KK-stiftelsens ledord för kunskaps- och kompetensutveckling är samproduktion –
genom ett tätt samarbete mellan olika aktörer går utvecklingen snabbare. Samhällsentreprenörer är ofta
avancerade samproducenter – deras verksamhet utvecklas i skärningspunkten mellan privat, offentlig och ideell
verksamhet.
Just nu finns ett starkt intresse för samhällsentreprenörskap, under olika namn. I näringslivet diskuteras
CSR, Corporate Social Responsibility, som handlar om att företag ska ta ett tydligt socialt, etiskt och
miljömässigt ansvar. I offentlig sektor diskuteras alternativa driftsformer som intraprenad, kooperativ och
avknoppningar. Men också utvecklingen av det man brukar kalla civilsamhället. I den ideella sektorn växer
nya initiativ och former för samhällsengagemang, via nätverk och ekonomiska föreningar men också i hybridformer där aktiebolag ingår. Hela den sektor som kallas social ekonomi är under stark tillväxt.
Ytterligare en gren av samhällsentreprenörskap finns inom lokal och regional utveckling. På många mindre
orter har man valt att ta utvecklingen i egna händer och hittat nya lösningar för både näringslivsutveckling och
offentlig service. Samhällsentreprenörskap har en given plats i tillväxtdiskussionen.
De här samhällsinnovatörerna är viktiga för framtidens Sverige. Men i praktiken är det krångligt för de
samhällsnyttiga initiativen att etableras och växa, eftersom vi inte har fungerande stödstrukturer på plats.
Ofta hamnar initiativen ”mitt emellan” – de passar inte in i marknadens struktur med bankfinansiering,
riskkapital och strikt ekonomisk redovisning, men inte heller i den offentliga sektorns bidragssystem.”
Ovan återgiven text sammanbinder på ett utmärkt sätt de tankar som undertecknad framfört i
föreliggande diskussionsavsnitt. Jag är också övertygad om att den breda ansats som begreppet
socialt entreprenörskap står för skulle vara en lämplig kontext i vilken också arbetsintegrerande
socialt företagande kunde utvecklas i framtiden.
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