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Inledning 

Denna rapport utgör den första följeforskningsrapporten i den externa utvärderingen av 

Kompetensbyrån som är ett kompetensutvecklingsprojekt inom Europeiska Socialfondens 

programområde 2. Den externa utvärderingen genomförs av Framtidsutbildning AB.  

Projektet Kompetensbyrån pågår från 2012-02-01 till och med 2014-06-27. Projektet riktar 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 är att projektet ska stödja 

initiativ till att bilda sociala företag som kan erbjuda projektets målgrupp arbete. 

Projektägare är Gagnefs kommun och ytterligare 13 av Dalarnas 15 kommuner står bakom 

projektansökan. För närvarande ingår verksamheter från Avesta, Borlänge, Gagnef, Hedemora, 

Leksand, Ludvika, Mora och Rättvik i projektet. Andra huvudsakliga samverkansaktörer i 

projektet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samtliga samordningsförbund i Dalarnas län 

samt Coompanion Dalarna.  

 

 

Bakgrund 
 

Det behov som Kompetensbyrån arbetar för att tillgodose är bristen på anpassade 

arbetsträningsplatser/arbetsplatser för långtidsarbetslösa som får allt svårare att ta sig in på den 

ordinarie arbetsmarknaden. 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. Projektet Kompetensbyrån har därför fokus på att skapa fler 

möjligheter till arbete och arbetsträning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt 

på att skapa en inkubator som kan fungera som en varaktig stödverksamhet för etablering av 

sociala företag. Dessa fokus utgör huvudmålen för projektet. Projektet har också för avsikt att 

kunna bidra till systempåverkan och att medverka i den offentliga debatten kring socialt 

företagande.  

I projektansökan har mål formulerats dels för Kompetensbyrån och dels för projektdeltagarna. 

För Kompetensbyrån anges projektmålen vara att: 

 De initiativ som avser bilda sociala företag ska, genom stöd från Kompetensbyrån, 

utvecklas till lärande miljöer för människor i behov av extra stöd i form av rehabilitering 

och arbetsträning. 

 Minst 75 % av deltagarna ska vara nöjda med den handledning de får genom 

Kompetensbyrån. 
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 Minst 60 % av politiker i ledande position, chefer för kommun och landsting samt statliga 

förvaltningar i Dalarna ska ha kunskap om vad sociala företag är och hur en fortsatt 

positiv utveckling kan stödjas. 

 

 

För projektdeltagarna anges målen vara att: 

 50 % av deltagarna efter avslutat projekt ska vara verksamma i ett socialt företag 

alternativt i ett initiativ för att starta ett socialt företag. 

 Minst 50 % av deltagarna efter avslutat projekt ska uppleva ett ökat självförtroende och 

ökad tilltro till den egna förmågan samt en upplevd bättre hälsa. 

 

Genom en lärande ansats i utvärderingen kommer projektet även att arbeta utifrån ett 

kontinuerligt lärande där ansvariga och andra berörda aktörer i projektet är mottagare för den 

lärande ansatsen. På så sätt ämnar projektet successivt kunna utveckla förbättringsområden i 

projektet. Den lärande process som sker genom utvärdering och i dialog med berörda 

projektaktörer ska kunna ligga till grund för en betydande och hållbar implementering i 

samverkande organisationer med en fortsatt utveckling av projektets resultat i fokus.  

 

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 en väg att nå målet. 

 

Projektet kommer även att arbeta med transnationellt utvecklingsarbete i samarbete med 

organisationer i Italien med erfarenhet av socialt företagande. Projektet kommer att ha ett stort 

fokus på tillgänglighets- och jämställdhetsarbete, enligt ansökan.  

 

 

Utvärderingsuppdraget 
 

Utvärderingsuppdraget genomförs av konsulterna Bo Eriksson och Anna Ekmark, Framtids-

utbildning AB. Utvärderingen genomförs i enlighet med metodik för följeforskning enligt nedan 

beskriven modell. 

Det utvärderande perspektivet är grunden i arbetet och innebär att utvärderarna samlar in 

information kring genomförda aktiviteter och utfallet av dessa för att ta tillvara lärdomar och 

erfarenheter. Följeforskningsperspektivet innebär att utvärderarna följer projektets utvecklings-

process och löpande ger återkoppling till projektaktörerna men också att projektets verksamhet 

relateras till en bredare kontext och förankras i teorier och forskning. Det lärande perspektivet 

syftar till att återföra centrala lärdomar och erfarenheter till projektet och andra relevanta aktörer.  
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Uppdraget omfattar såväl process-, resultat- och effektutvärdering. Analysarbetet bygger på den 

s.k. programteoretiska modellen som i huvudsak innebär att beskriva och analysera på vilket sätt 

projektets resurser omformas till relevanta aktiviteter i relation till de behov som projektet avser 

att tillgodose, vilka resultat som projektet genererar i relation till formulerade målsättningar, vilka 

effekter som uppkommer som en direkt följd av projektets verksamhet samt vilken nytta 

projektet medför på individ-, organisations- och samhällsnivå. 

Underlag för aktuell följeforskningsrapport är:  

 Löpande dokumentation från projektet i form av lägesrapporter, nyhetsbrev, 

deltagarlistor, rapporter till Statistiska Centralbyrån (SCB) med mera.  

 Besök på sociala företag samt intervjuer med deltagare och handledare 

 Intervjuer med projektpersonal, styrgrupp och samverkanspartners.  

 Deltagande vid styrgrupp och i andra projektsammanhang.  

 

Utvärderarna har regelbunden kontakt med projektets styrgrupp för dialogmöten kring projektets 

utveckling och vad som framkommit genom utvärderingsaktiviteterna.  

Fokus i denna rapport är projektprocessen och projektets funktionalitet då uppnådda resultat och 

effekter ännu är otydliga. 
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Inhämtad information 

Projektets organisation och förutsättningar 

Kompetensbyrån har en projektledare anställd på heltid. Utöver projektledaren finns två 

projektsamordnare som vardera arbetar 50 % i projektet. Dessa tre personer utgör en 

samordnande projektgrupp. En av projektsamordnarna har anställning till sista mars 2013. 

Därefter är det osäkert vilken omfattning denna tjänst kommer att ha.  

Förutom projektgruppen finns två personalresurser i Mora som har delar av sina tjänster i 

projektet. Två resurser från olika samordningsförbund har dessutom 20 % av sina tjänster i 

projektet i Avesta och Leksand. Projektet har även tillgång till ytterligare en personalresurs från 

ett samordningsförbund på 50 % som har sin tjänst i Ludvika. De nämnda resurserna fungerar 

som handledare på respektive ort. 

I mobiliseringsfasen identifierade projektet tillsammans med samverkansaktörerna ett sextiotal 

personer som skulle kunna vara aktuella för deltagande i verksamheterna på de olika orterna. 

Under genomförandefasen har det dock varit svårt att rekrytera detta antal deltagare till projektet. 

Vid utgången av januari månad 2013 uppges projektet ha 39 deltagare mot planerade 58 deltagare. 

Förutom rekryteringssvårigheterna har projektledaren fått använda mycket tidsresurser till att få 

verksamheterna som har deltagare i projektet att rapportera deltagarnas ersättningar och närvaro. 

Denna rapportering är en nödvändighet som underlag för redovisning av medfinansiering till 

ESF-kontoret. En utebliven eller otillräcklig inrapportering av de medfinansieringsgrundande 

ersättningar deltagarna har från kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa kan ge allvarliga 

negativa konsekvenser på projektets ekonomi. 

I början av februari månad 2013 hade redovisningen av deltagarersättningar börjat fungera bättre 

men det framgår samtidigt att det saknas uppgifter från ett par kommuner och att en 

eftersläpning av inrapporterade ersättningar från arbetsförmedlingarna på 3 månader gör det svårt 

att stämma av projektets budget i fråga om medfinansieringen av deltagarnas ersättningar. 

Dessutom uppger projektledaren att uppgifterna från arbetsförmedlingarna inte har erhållits 

direkt från dessa utan förmedlats via samordningsförbunden. I fortsättningen bör kontakt 

upprättas så att en direkt rapportering kan ske från arbetsförmedlingarna till projektledaren 

genom s.k. prestorapporter från Arbetsförmedlingens ekonomisystem. Redovisningen av 

medfinansieringen till ESF-kontoret bygger på de uppgifter som lämnas av respektive 

medfinansiär. Projektledaren behöver därför kunna jämföra projektets deltagarregister med 

levererade uppgifter av ersättningar på individnivå för att kunna identifiera om någon persons 

ersättning inte finns med i redovisningen av medfinansieringen. Det bör också uppmärksammas 

att det kan finnas deltagare i projektet med ersättningar från flera myndigheter samtidigt.  
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Ytterligare deltagare behöver rekryteras både för att projektet ska uppnå full deltagar-

medfinansiering och för att de lärplattformar som projektet ska bidra till att utveckla verkligen 

etableras samt att det skapas fler platser för arbetslivsinriktad rehabilitering. För att få in fler 

deltagare i projektet behövs mer informationsinsatser. Detta är något som projektet kontinuerligt 

arbetar med men som enligt utvärderarna kan förstärkas. Projektledningen upplever att det finns 

en allmän medvetenhet om Kompetensbyrån inom de olika kommunerna i länet och att denna 

har ökat efterhand. Det är dock utvärderarnas uppfattning att projektet behöver marknadsföras 

på ett mer offensivt sätt än hittills varit fallet. Informationsinsatser bör riktas till både handläggare 

som kommer i kontakt med målgruppen och till arbetssökande som behöver arbetsträning och 

kan tänkas vara intresserade av att delta i någon av de verksamheter som ingår i projektet. Det är i 

dessa sammanhang viktigt att informationen är konkret och anpassad till mottagarens 

referensram. Det ska framgå vad projektet och respektive lärplattform konkret kan erbjuda den 

arbetssökande för arbetsuppgifter och arbetsförhållanden snarare än att utvecklingen av det 

sociala företagandet framhålls som centralt. Det senare är något som den arbetssökande behöver 

tid på sig att förstå och växa in i då begreppet för de flesta upplevs som svårt att begripa.  

Projektledaren finner viss svårighet i att hitta rimliga och tillgängliga former för fysiska träffar i 

projektet då verksamheterna är spridda över hela Dalarna. Den geografiska spridningen upplevs 

dock inte som ett hinder för projektets genomförande och utveckling då projektmedarbetarna har 

erfarenhet av att arbeta över stora geografiska områden inom länet. Projektsamordnarna har 

också en geografisk fördelning mellan sig vilket gör att de lättare kan träffa de verksamheter som 

ingår i projektet inom sitt geografiska ansvarsområde. Däremot skulle fler fysiska träffar kunna 

bidra till att etablera en stabilare struktur för kommunikation, information och samarbete inom 

projektet. Mycket av kontakterna sköts nu via mejl och telefon även om projektteamet har besökt 

de verksamheter som ingår i projektet med olika frekvens. 

Under mobiliseringsfasen hade projektet mötesforum genom workshops och ytterligare några 

möten i olika konstellationer har genomförts under genomförandefasen. Som nämnts ovan 

uttrycker projektledaren dock ett behov av fler fysiska träffar och menar att det är viktigt att 

samtliga resurser som arbetar i projektet träffas vid gemensamma tillfällen då och då. 

Utvärderarna delar denna uppfattning. Erfarenhetsutbytet mellan olika verksamheter kan vara ett 

viktigt stöd i utvecklingsprocessen. Genom att lära av varandra går utvecklingsprocessen fortare 

då man kan ta del av andras samlade erfarenhet byggd på både misstag och framgångsrika 

initiativ. 

Projektledaren önskar också ett förtydligande av rollfördelning och ansvar för samtliga aktörer 

som arbetar helt eller delvis i projektet. Samtidigt framkommer det i intervjuer med 

projektsamordnarna att ansvarsfördelningen skulle kunna vara mer strukturerad mellan de olika 

personalresurserna. Av utvärderarnas intervjuer i de verksamheter som ingår i projektet framgår 

också tydligt att ansvarsfördelningen mellan olika samverkansparter på flera orter är mycket 

otydlig och att det är oklart vilket mandat som Kompetensbyrån har fått av verksamheterna i 

fråga. Projektgruppen behöver därför ägna tid åt att skapa en fungerande organisatorisk struktur. 
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Generellt upplever de olika aktörerna inom projektet att projektet har fungerat bra under hösten. 

Projektledaren uttrycker dock att det hade blivit ett annat resultat under hösten om arbetet under 

mobiliseringsfasen hade varit annorlunda. Projektledaren kände i förhållande till ESF en 

osäkerhet under mobiliseringsfasen om projektet skulle få fortsätta eller ej. ”Hade det funnits en 

tydligare säkerhet inför projektets genomförandefas hade mobiliseringsfasen inneburit större fokus på att ta fram 

mer färdiga lösningar genom att till exempel förbereda utbildningar och leverantörer”, menar projektledaren. 

Att projektet inte haft någon personal anställd under sommaren uppfattas av projektledaren som 

ytterligare en faktor till den sena uppstarten.  

Flera aktörer i projektet både internt och externt är av uppfattningen att det har tagit för lång tid 

att komma igång med arbetet under hösten. Det är utvärderarnas uppfattning att projektet under 

de senaste månaderna har höjt aktivitetsnivån men att tempot i utvecklingsprocessen bör höjas 

ytterligare. Samtidigt behöver avvägningar göras utifrån förutsättningarna både i fråga om 

respektive verksamhets utvecklingsprocesser och i fråga om individernas utvecklingsprocesser. 

Coompanion Dalarna och Nedansiljans Samordningsförbund har i tidigare projekt visat att det 

tar cirka 3-5 år att utveckla ett stabilt och hållbart socialt företag. Under utvecklingstiden behöver 

det sociala företaget stöd i olika former, allt ifrån att finna startkapital till att skapa kontakter och 

av att tillgodose behov av ekonomiska resurser, marknadsföring och kompetensförsörjning. 

Projektsamordnarna började under hösten 2012 arbetet med att besöka varje verksamhet i 

projektet för att kartlägga alla deltagare. Under hösten 2012 har projektet också köpt in 

kartläggningstjänster av en extern resurs. Denna resurs har varit ute i två verksamheter, 

Universaltorget och ViKan, för att kartlägga vilka behov som finns hos deltagarna i projektet. 

Kartläggningsinsatserna ska sedan leda till att Kompetensbyrån ska kunna forma 

utbildningsinsatser efter deltagarnas behov. Det är inte bara ”hårdvara” (kunskap) som 

identifierats utan även ”mjukvara” (personliga relationer/erfarenheter/förmågor). I relation till 

det sistnämnda kan det exempelvis även röra sig om hur grupperna fungerar tillsammans och 

vilka förväntningar och förhållningssätt individerna har i gruppen. Detta är något som 

projektledningen tror behöver uppmärksammas och diskuteras i samtliga verksamheter.  

Utbildning i screentryck har redan genomförts hos Affär´n i Leksand och utbildning i fårskötsel 

pågår med fyra deltagare på Västanviks folkhögskola. Det finns nu också många önskemål om 

utbildningsinsatser inom olika områden; IT, motorsågskort, röjsågsutbildning, livsmedelsteknik, 

städutbildning, marknadsföring samt utbildning i redovisningsprogram. Behovet av de olika 

utbildningarna har framkommit i samband med samtal i de enskilda verksamheterna men 

kommer att erbjudas samtliga deltagare i projektet. Utbildningar kommer att startas upp 

efterhand under våren 2013. 
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Intervjuer med deltagare och handledare 

Utvärderarna har så här långt genomfört intervjuer med deltagare och handledare i följande 

verksamheter.  

 Siljansnäsresursen 

 ViKan 

 Universaltorget 

 Södra Dalarnas Serviceteam 

 Marnäsliden 

Ytterligare två verksamheter har bidragit till utvärderarnas informationsinhämtning genom samtal 

med projektledare och samordnare. Dessa verksamheter är Affär´n och ett initiativ från 

Västanviks folkhögskola. 

Två av de verksamheter som har besökts, Siljansnäsresursen och ViKan, är etablerade sociala 

företag. De har både deltagare i projektet och bidrar som samverkansaktörer i projektet genom 

att dela med sig av sina erfarenheter i olika sammanhang. I båda fallen är det lokala 

utvecklingsgrupper som tagit initiativ till att bedriva sociala företag.  

Gemensamt för de verksamheter som har besökts är att det finns ett starkt socialt engagemang i 

människor och en hög ambitionsnivå när det gäller att ge deltagarna tillgång till meningsfulla 

arbetsuppgifter i en anpassad arbetsmiljö.  

Både de verksamheter som är etablerade sociala företag och de som är i uppstartsfasen har i viss 

utsträckning liknande inriktning. Framförallt är hushållsnära tjänster framträdande. Därutöver har 

man speciella nischer som är unika för respektive företag; jordbruk, djurhållning, 

textilverksamhet, snickeri, datorreparationer, cykelverkstad, catering, musteri, caféverksamhet, 

ledsagarverksamhet m.m.  

Av intervjuerna med handledarna framgår att det ibland upplevs som svårt för verksamheterna 

att bli självgående utifrån nivån på deltagarnas insatser. Detta är något som Kompetensbyrån ska 

kunna bidra till att förändra menar flera intervjupersoner Ökad kunskap om de ekonomiska 

villkoren för socialt företagande såväl som ökad praktisk kunskap kan ge deltagarna 

förutsättningar för att i högre utsträckning bidra till verksamhetens produktion och att så 

småningom själva kunna driva verksamheten.  

Samtidigt måste uppstarten av sociala företag ses i en lång process och det måste finnas tid och 

utrymme för deltagarna att komma till rätta i sina roller, uttrycker flertalet intervjuade. Det är 

också viktigt att ha i åtanke att alla deltagare inte är intresserade eller har förutsättningar för att 

kunna ha en drivande roll i verksamheterna, påpekar både handledare och deltagare.  
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I intervjuer med deltagare framkommer det också att vissa deltagare upplever det vara svårt att 

bedriva en verksamhet utifrån att deltagarna har olika förutsättningar och intressen. En del 

deltagare eller anställda i verksamheterna, som upplever sig ha full arbetsförmåga, ser 

verksamhetens effektivitet som det viktigaste för långsiktig hållbarhet och ekonomisk stabilitet. 

För de som har begränsad arbetsförmåga är det primära att arbetsmiljön är sådan att man kan 

arbeta utifrån sina egna förutsättningar och att den arbetsinsats man gör värderas utifrån de 

möjligheter var och en har att bidra till produktiviteten. Dessa synsätt menar utvärderarna är 

viktiga för projektteamet att lyfta upp i dialog med verksamheterna. En viktig värderingsgrund 

för socialt företagande är ju att det ska vara möjligt att arbeta 100 % utifrån sina egna 

förutsättningar. Handledarna framhåller också i intervjuerna att sociala företag är en särskild form 

av företagande och att det är viktigt att inte frångå det sociala perspektivet och ansvaret men att 

det inte alltid upplevs som positivt av alla deltagare och anställda.  

En faktor som framhålls som viktig både från handledare och deltagare i de olika sociala 

företagen är struktur. En hållbar och tydlig struktur skapar förutsättningar för att bedriva en 

konkurrenskraftig affärsverksamhet. Detta uppfattas av utvärderarna se mycket olika ut i de olika 

verksamheterna.  

Deltagarna har till viss del svårt att framhålla vilken typ av kompetensutveckling de är i behov av. 

I de allra flesta fall är det dock praktiskt kunskap inom ett arbetsområde i verksamheten som 

deltagarna efterfrågar. Förutom detta menar handledarna att deltagarna har ett stort behov av 

stöd i form av rådgivning och vägledning. Det är däremot få deltagare som uttrycker behov eller 

önskemål om kompetensutveckling inom de områden som har med företagandet att göra trots att 

behoven är uppenbara. Det finns t.ex. begränsade kunskaper om marknadsföring i de flesta 

verksamheterna.  

 

Intervjuer med representanter i projektets styrgrupp 

Styrgruppen består av representanter för Finsam och Gagnefs kommun, Mora kommun, 

Nedansiljans Samordningsförbund, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I styrgruppen 

ingår även projektekonom och projektledare. Inledningsvis har projektets två samordnare även 

deltagit i styrgruppens arbete.  

Styrgruppen har genomgått processtödet SPeL:s styrgruppsutbildning. Samtliga medlemmar i 

styrgruppen upplevde utbildningen som givande. De frågor som diskuterades under 

utbildningstillfället har inte tidigare diskuterats. Bland annat lyftes rollfördelning och ansvar upp 

vid detta tillfälle. Styrgruppen har inledningsvis haft fokus på verksamheten och projektets 

utveckling utan att diskutera roller eller strategiska beslut. I samband med styrgruppsutbildningen 

beslutades att de två projektsamordnarna träder ur styrgruppen för att frångå det hittills starkt 

operativa fokus som präglat arbetet. De kommer dock adjungeras vid behov.  
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För tillfället är det, i enlighet med såväl styrgruppens som utvärderarnas mening, viktigt att 

diskutera hur samverkansparterna ser på sina roller och sitt ansvar i förhållande till rekryteringen 

av deltagare. Det är också viktigt att styrgruppen diskuterar vilka initiativ som behöver tas för att 

uppnå projektets syfte och målsättningar, projektets strategi för att stödja utvecklingen av de 

enskilda verksamheter som ingår i projektet samt hur en mer välfungerande organisatorisk 

struktur för samverkan, kommunikation och information kan utvecklas.  

Efter styrgruppsutbildningen har styrgruppens representanter påtalat en ökad förståelse för vilket 

engagemang som krävs av styrgruppen i projektet. Tidigare har flera av styrgruppsrepresentant-

erna sett sin roll i styrgruppen som ”följande” och ”stödjande” för att projektet ska uppnå sina 

målsättningar utan att ha varit drivande eller aktiva utanför styrgruppssammanträdena.  

Under styrgruppsutbildningen beslutades också att styrgruppen ska arbeta för strategiska beslut, 

spridning, nätverk och implementering. Styrgruppsmedlemmarna uppfattade sig ha ett ansvar för 

att förankra Kompetensbyrån mer inom respektive verksamhet.  Vidare lyftes diskussioner om 

hur en inkubator kan vara en väg för att generera lärande på olika nivåer och att Kompetensbyrån 

har en experimenterande ansats i sitt genomförande. Även frågan om hur kommunala avtal och 

upphandlingar kan stödja utvecklingen av sociala företag i länet diskuterades. I samband med 

detta framhölls att det krävs en kontinuerlig dialog med kommunerna för att se om kunskapen 

om sociala företag ökar hos beslutsfattare.  

 

 

Intervjuer med samverkanspartners 

Coompanion är en av samarbetspartnerna till Kompetensbyrån. Coompanion Dalarna driver ett 

aktivt arbete med att etablera och främja socialt företagande i länet och utgör således en självklar 

samarbetspartner till projektet. Förutom detta har Coompanion ett stort nätverk i länet som kan 

gynna projektets genomförande och utveckling. Projektledaren menar att Coompanion och 

Komptensbyrån kan komplettera varandra. Denna syn delas av personal hos Coompanion som 

intervjuats av utvärderarna.  

Dessutom framhölls i intervjun från Coompanions sida att det finns behov av att utveckla ett mer 

långsiktigt och strategiskt arbete. Etablering av en inkubator för socialt företagande är något som 

ligger i såväl Kompetensbyråns som Coompanions intresse. För att en inkubator ska bli 

verklighet behöver dock ett ökat och mer tydligt samarbete komma tillstånd mellan Coompanion 

och projektet, uttryckte Coompanions representant. Projektledaren ser att Coompanion skulle 

kunna arbeta mer med företagsutvecklingen medan Kompetensbyrån skulle kunna arbeta mer 

riktat mot individen och den individuella kompetensutvecklingen. Denna bild delas av 

Coompanions representant som dock uppger att fördelningen mellan de olika aktörerna behöver 

bli mer tydlig. Coompanions representant framhåller även vikten av samordning mellan 

föreningen för social ekonomi, Coompanion och Kompetensbyrån. 
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I några intervjuer har utvärderarna fått signaler om att Commpanion och projektet kan ses eller 

uppfattas som konkurrerande aktörer. Utvärderarna menar att denna fråga måste lyftas upp och 

diskuteras för att projektet på ett lyckosamt sätt ska kunna bidra till en etablerad stödstruktur 

efter projektets slut. Coompanions erfarenhet av socialt företagande och kooperativ inom länet 

ger Kompetensbyrån flera komplement i processen samtidigt som projektet i sin tur kan bidra 

med flera erfarenheter och lärdomar till Coompanion och andra aktörer utifrån ett individ- och 

deltagarperspektiv.  

Projektledaren har stor tilltro till att det finns ett betydande intresse för socialt företagande bland 

politiker och tjänstemän i Dalarna. Projektledaren menar att det finns en medvetenhet om 

behovet av att hitta nya vägar till arbete bland politiker och tjänstemän.  De är därför intresserade 

av att det etableras olika vägar för att möta utanförskap. 

Försäkringskassan är generellt sett positiva till socialt företagande. Det finns dock utrymme för 

utveckling av såväl kunskap som intresse gällande socialt företagande inom organisationen menar 

Försäkringskassans representant i styrgruppen. Kunskapen finns framförallt på chefsnivå men 

behöver spridas inom alla led i organisationen. Socialt företagande ses som ett alternativ för 

rehabilitering till arbete och det är därför väsentligt att det finns kunskap om socialt företagande 

även på handläggarnivå. Samtidigt är det inte Försäkringskassans handläggare som ska remittera 

till insatsen utan remittering till projektet ska gå från Försäkringskassan via samordnings-

förbunden. Det är viktigt att diskussionen om socialt företagande hålls levande inom 

organisationen samtidigt som det är viktigt att låta förändringsarbetet ta tid framhåller den 

intervjuade.  

Representanter från Finsam och Nedansiljans samordningsförbund menar att det är viktigt med 

ett utbyte mellan samordningsförbunden och Kompetensbyrån i form av förankring och 

spridning av projektets arbete kring socialt företagande men också för remittering av deltagare. 

Dessutom har både Finsam generellt och Nedansiljans Samordningsförbund egna erfarenheter av 

att arbeta för kooperation och socialt företagande som projektet kan ha nytta av.  

 

 

Det sociala företagandet 

Projektledaren framhåller att det är viktigt att kommunala organisationer håller sig uppdaterade 

och aktivt arbetar för socialt företagande för att framväxten av sociala företag ska kunna främjas. 

Det är svårt för sociala företag att marknadsföra sig och konkurrera på marknaden. Samtidigt 

menar projektledaren att det finns olikheter i förutsättningarna mellan verksamheterna. Det 

sociala företaget i Västanvik har till exempel andra förutsättningar att nå konkurrensfördelar på 

marknaden med tanke på att deltagarna där är fullt arbetsföra förutom att de har en hörselskada. 

Andra verksamheter har kanske en annan deltagargrupp med fysiska och psykiska hinder som gör 

att de inte är fullt arbetsföra gällande exempelvis arbetstempo och arbetsuppgifter.  

 

 



   

13 
 

 

Sociala företag arbetar utifrån ett socialt perspektiv men det är också viktigt att företagen är 

konkurrenskraftiga på marknadsmässiga villkor. Detta blir ofta en svår balansgång för 

verksamheterna. Samtidigt menar projektledaren att sociala företag på ett eller annat sätt kommer 

att vara beroende av samarbete med det offentliga. I samband med detta framhåller 

projektledaren vikten av engagemang från offentliga aktörer för att sociala företag ska nå 

framgång i länet. Kommunerna har ett åtagande för de individer som står utanför 

arbetsmarknaden och socialt företagande kan vara en lösning på detta uttrycker intervjupersonen.  

Det finns en förväntning från Kompetensbyrån att en kommunalt formulerad policy för hur 

socialt företagande ska kunna stödjas från offentliga aktörer tas fram. När det gäller frågan om 

hållbarhet i sociala företag är det också aktuellt att diskutera alternativa vägar för finansiering av 

verksamheter, bl.a. med bankerna. 

Politiker som är riksdagsledamöter har varit på studiebesök i två av de sociala företag som är med 

i projektet där syftet var att de skulle få en ökad inblick i och kunskap om sociala företag. I 

november 2012 genomfördes även ett seminarium i samarbete mellan Kompetensbyrån, 

Coompanion och samordningsförbunden med såväl kommunpolitiker som riksdagspolitiker 

inbjudna. Syftet var att sprida kunskap och att stimulera diskussionen om socialt företagande. 

Även representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan närvarade på seminariet. I 

intervjuer med projektledning, projektsamordnare och styrgrupp framkommer det att seminariet 

upplevdes som välbesökt och intressant med en förhoppning om fortsatt visat intresse och 

diskussion från politikernas sida. 

Coompanion upplever att socialt företagande fortfarande är under utveckling i Dalarna. Det 

behövs dock ytterligare dialog kring socialt företagande på politikernivå. Det finns olika 

uppfattningar bland personer som utvärderarna har intervjuat kring hur socialt företagande bör 

organiseras. Många intervjupersoner menar att det behövs ”Eldsjälar” i uppstarten av ett socialt 

företagande men tror dock att brukarna efterhand kan ta ett ökat kollektivt ansvarstagande. Ett 

socialt företag som startar utifrån individernas egna initiativ och intresse uppfattas av vissa som 

mer önskvärda och hållbara över tid. Andra intervjupersoner menar att det behövs entreprenörer 

för att driva ekonomiskt hållbara verksamheter och att det ofta är så att det finns få arbets-

sökande som vill ta det ansvar som det innebär att vara företagare. De vill ha ett jobb men inte 

ansvar för en verksamhet med anställda även om detta ansvar är delat. 

Ytterligare en framgångsfaktor som nämns i förhållande till att etablera fler hållbara sociala 

företag i länet är att Dalarna har lång erfarenhet av att arbeta med kooperation.  
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Sammanfattande analys 

Projektet genomförs i stora delar i enlighet med syfte, målsättningar och planering men har 

samtidigt behov av att utveckla sitt arbete på flera områden för att projektet ska kunna uppnå de 

förväntade effekterna. Utvärderarna vill framförallt peka på följande förbättringsområden: 

 Strukturen för samarbete, kommunikation och information mellan projekt och 

verksamheter. 

 Rekryteringsarbetet och samverkansparternas inrapportering av medfinansiering. 

 Det behövs mer fokus på utvecklingen av hållbart företagande i flera verksamheter. 

 Det behövs diskussioner kring värderingar i flera verksamheter.  

 Tempot i etablering av aktiviteter behöver höjas. 

 

Utvärderarna finner det intressant att det finns så många sociala företag och initiativ till att 

etablera sådana i en enskild region som Dalarna. Samtidigt tolkas begreppet socialt företagande av 

inblandade aktörer på ett brett sätt. Utvärderarna menar att flera av verksamheterna som 

innefattas i begreppet inte är sociala företag utan snarare sociala arbetskooperativ eftersom de 

inte har förutsättningar för att bli ekonomiskt självständiga. Andra verksamheter är initiativ som 

ännu inte har funnit sina former. Det finns dock både redan etablerade sociala företag som är 

ekonomiskt fristående från offentlig sektor och initiativ som är långt fram i utvecklingen av ett 

socialt företagande. 

Det finns ett stort engagemang från flera aktörer i länet för att arbeta med att utveckla 

förutsättningarna för framväxt av hållbart socialt företagande, däribland Kompetensbyrån, 

Coompanion och samordningsförbunden. Detta återspeglas också i de enskilda initiativen där alla 

dessa aktörer ofta är representerade och vill ha en aktiv roll. I flera av de verksamheter som 

utvärderarna har besökt har det dock varit mycket tydligt att det finns en brist på samordning 

mellan dessa organisationers stöd. Det visar sig bl.a. i en otydlighet kring vad var och en har för 

ansvar i utvecklingsprocessen och vad man kan bidra med till helheten. Det finns också en 

otydlighet kring vilka mandat som Kompetensbyrån getts i respektive verksamhet. Både 

styrgruppen och projektgruppen behöver ta ett ökat ansvar för att strukturera samarbetet, 

kommunikationen och informationen mellan projekt och samverkande verksamheter. 

Coompanion och samordningsförbunden är viktiga samtalspartners i detta arbete. 

Intervjuer med olika aktörer visar också att projektet inte är förankrat i alla samverkansled. Det är 

viktigt att Kompetensbyrån sprider mer information om projektet framförallt till handläggare hos 

de medverkande organisationerna och direkt till arbetssökande. Utvärderarna uppfattar att det 

finns ett intresse från politiker och verksamhetschefer i styrgruppen men att det också behövs en 

förankring på tjänstemannanivå för att Kompetensbyråns syfte och målsättningar ska kunna 

uppnås. Det är de enskilda handläggarna som har kunskap om individer som kan bli aktuella för 

Kompetensbyrån och möjlighet att remittera dem till projektet. Det ligger ett ansvar hos cheferna 

på respektive organisationer för denna spridning men Kompetensbyrån behöver fortsätta att ta 

ett samordnande ansvar för att se till att informationen når verksamheterna i alla led.  
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För att stärka förankringen av projektet och samverkansstrukturen är det fördelaktigt att med 

jämna mellanrum etablera fysiska möten mellan berörda verksamheter i projektet. Detta gynnar 

också förutsättningarna för ett gemensamt lärande. 

Det finns ett omedelbart behov av att rekrytera fler deltagare till projektet både av ekonomiska 

och verksamhetsmässiga skäl. Det är utvärderarnas mening att en ökning av volymen deltagare i 

projektet förutsätter både ett ökat direkt informationsflöde till handläggare och arbetssökande 

och ett ökat ansvarstagande från samverkansparterna på respektive ort för detta. Dessutom 

behöver varje samverkanspart ta ett aktivt ansvar för inrapporteringen av uppgifter som utgör 

underlag för medfinansieringen av projektet. Projektledarens tid behövs för andra uppgifter än att 

behöva eftersöka uppgifter som ska lämnas rutinmässigt av de medverkande verksamheterna. 

Om kunskap saknas kring administrationen så är det viktigt att den som ska rapportera signalerar 

detta. 

Flera aktörer inom och utom projektet upplever kontakten och samverkan med olika 

myndigheter som kommuner, arbetsförmedlingar och Försäkringskassan som problematiska. 

Intervjuade i de nya verksamheterna uppger det vara svårt att föra en dialog kring deltagarna både 

inför remittering och vid uppföljning av deltagandet i verksamheterna. Vid flera tillfällen har 

handledare i företagen t.ex. uppfattat att deltagare inte har den arbetsförmåga som bedömts 

tidigare av remittenten. De etablerade sociala företagen upplever dock att de fått igång en bra 

kommunikation med Arbetsförmedlingen gällande deltagarna. En bidragande orsak till detta är 

att Arbetsförmedlingen känner till dessa företag genom tidigare placeringar och har ett förtroende 

för deras verksamheter. För de nystartade verksamheterna kan det vara problematiskt att förvärva 

detta förtroende i ett ingångsskede. Kommunernas försörjningsstödsenheter förefaller dock var 

de som har minst tilltro till de sociala företagen.    

De ekonomiska faktorerna är en viktig fråga för de sociala företagens överlevnad. Det upplevs av 

samtliga verksamheter att det är svårt att få ekonomin att gå runt och att bedriva en affärsmässig 

verksamhet. För att kunna etablera en hållbar verksamhet behövs bl.a. en hållbar affärsidé, 

entreprenöriella drivkrafter, konkurrenskraftiga produkter, kunskap om hur verksamheten kan nå 

potentiella kunder, kompetent personal och relevanta produktionsresurser. Kartläggningen av de 

behov som deltagarna i verksamheterna uttrycker handlar till stor del om praktiska kunskaper för 

att utföra olika produktionsmoment men till en mindre del om hur man tillsammans kan driva en 

ekonomiskt hållbar verksamhet. Detta bör projektgruppen uppmärksamma och reflektera kring.  

I flera verksamheter har handledare nämnt att det i vissa fall upplevs som svårt att bedriva 

affärsverksamhet med deltagare som inte har tillräcklig förmåga att utföra arbetsuppgifterna. Till 

exempel kan det vara svårt att ta betalt för ett arbete som inte utförs korrekt. Samarbetet mellan 

deltagarna i de olika företagen uppges i flera fall vara komplext. Detta är något som framkommer 

både genom intervjuer med handledarna i de olika verksamheterna såväl som med deltagarna 

själva. De deltagare som upplever sig vara mer produktiva har ibland svårt att acceptera de 

deltagare som inte har så hög arbetsförmåga. Det leder till irritationsmoment där deltagare 

upplever att ”kollegerna” inte gör sitt jobb. Detta är enligt utvärderarna en värderingsfråga som 

behöver bemötas inom projektet.  
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Då det nu är endast ett och ett halvt år kvar av projekttiden och ett fåtal utbildningsaktiviteter har 

kommit igång så finns ett behov av att höja tempot i igångsättandet av olika aktiviteter. Det är 

därför viktigt att de behov av utbildningar som har signalerats snabbt kan levereras. 

Samtliga professionella aktörer som utvärderarna inhämtat information ifrån anser att socialt 

företagande är ett bra alternativ till den ordinarie arbetsmarknaden för att stötta individer som 

varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. I samband med intervjuer med deltagare 

framkommer det dock att det är få deltagare som känner sig manade eller intresserade av att driva 

ett socialt företag. Deltagarnas primära intresse är att få arbetsträning som kan leda till arbete. Det 

är därför relevant att i informationer kring projektet framhålla att just detta kan erbjudas. 

Intresset för socialt företagande kan stärkas i ett senare skede när deltagaren är etablerad i en 

verksamhet. Begreppen kring socialt företagande behöver också förtydligas och konkretiseras så 

att de personer som är intresserade av att bedriva sådan affärsmässig verksamhet är fullt 

medvetna om vad som krävs av dem. Vidare ser utvärderarna ett behov av att redan nu planera 

för etableringen av den stödstruktur i form av inkubatorverksamhet som Kompetensbyrån ämnar 

skapa.  

 

Helsingborg 

2013-02-16 

 

Anna Ekmark  Bo Eriksson 

Framtidsutbildning AB 
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Inledning
Detta PM utgör den andra följeforskningsrapporten från Framtidsutbildning AB i projektet  
Kompetensbyrån. Rapporten är i första hand riktad till projektets styrgrupp och projektledning  
som underlag för att diskutera den strategiska inriktningen av projektets insatser under det  
avslutande projektåret. 

Med knappt ett år kvar av projekttiden är det nödvändigt att styrgrupp och projektledning reflekterar  
dels över hur projektet Kompetensbyrån ska kunna uppnå sitt syfte och sina målsättningar och dels 
över hur det långsiktiga stödet till utveckling av insatser inom den sociala ekonomin bör utvecklas.

Under våren och sommaren 2013 har projektets verksamhet intensifierats. Ett problem har under 
projektets första fas varit att rekrytera tillräckligt med deltagare till projektet. För februari månad, 
då den första följeforskningsrapporten lämnades, har till Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterats 
38 deltagare i projektet. Under mars månad sjönk antalet deltagare till 27 personer och i april till 26 
personer. Enligt projektledningen har antalet deltagare ökat under sommaren. En förteckning som 
utvärderarna erhöll vecka 33 visar att 55 personer är aktuella i projektet. 

Den ökande aktiviteten kan främst avläsas i ett antal genomförda utbildningsinsatser med deltagare från  
de i projektet engagerade organisationerna samt i ökade samverkansaktiviteter mellan projektet, deltagande  
sociala företag och initiativ, Finsam, Coompanion Dalarna, kommuner och arbetsförmedlingar.  
Projektledningen har gett ett omfattande stöd till några av de deltagande organisationerna i  
deras utvecklingsprocess. 

Projektet Kompetensbyrån har även gjort en ansökan om uppgradering av projektets budget till 
Europeiska Socialfonden för att kunna utveckla metoder inom `Grön rehabilitering´ för målgruppen  
unga personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Ansökan har beviljats och denna verk- 
samhet kommer att startas upp i Rättvik inom kort.

Ett viktigt steg för att utveckla ett långsiktigt stöd till arbetsintegrerande sociala företag togs  
2013-08-20 då en ekonomisk förening, Kompetensbyrån för sociala företag, bildades.

Dalarna har relativt många verksamheter som kan utvecklas till hållbara sociala företag. Huvuddelen 
av dessa är dessutom delaktiga i projektet Kompetensbyrån och har även stöd från Coompanion 
Dalarna.

Även om projektet under 2013 har utvecklats i positiv riktning är det utvärderarnas uppfattning  
att det finns ett antal frågor som projektets styrgrupp och projektledning behöver diskutera för 
att projektet ska kunna ge eftersträvade resultat och effekter. Utifrån styrgruppens diskussioner 
behöver sedan konkreta strategier upprättas för att säkra måluppfyllelsen.

De viktigaste frågorna på kort sikt är att diskutera:

• Hur ska kunskapsmålet relaterat till politikers och chefers kunskap kunna uppnås? Vad har gjorts 
och vilka effekter har det fått?
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• I vilken utsträckning når projektledningen ut till de medverkande organisationerna och är de 
nöjda med det stöd de får?

• Vilka förutsättningar har de i projektet medverkande organisationerna för att utvecklas till arbet-
sintegrerande sociala företag på kort respektive lång sikt? 

• Vad har de medverkande organisationerna för behov av stöd från projektet? 
• Har organisationerna efterfrågat och fått detta stöd? Vilka resultat och effekter har det gett?
• I vilken utsträckning och på vilka sätt har de deltagande organisationerna kunnat utveckla goda 

lärande miljöer för människor i behov av extra stöd i form av rehabilitering och arbetsträning?
• Bygger detta stöd på en analys av deltagarnas behov och förutsättningar?
• Vilka metoder använder de sociala företagen i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen?
• Hur ser prognosen ut för att projektet ska kunna uppnå sina kvantitativa målsättningar  

på individnivå? Vad kan projektet göra för att förbättra förutsättningarna för måluppfyllelse?

Den långsiktiga utvecklingen av förutsättningarna för att etablera hållbara arbetsintegrerande sociala 
företag berör grundläggande utvecklingsfrågor både kring verksamheternas sätt att fungera som 
företag och kring verksamheternas förmåga att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering med hög 
kvalitet. Den nybildade ekonomiska föreningen `Kompetensbyrån för sociala företag´ kan ha en  
viktig roll i utvecklingen av de stödstrukturer som behövs. Några sådana utvecklingsfrågor lyfts i  
rapporten av undertecknade. 

Det är utvärderarnas förhoppning att föreliggande följeforskningsrapport ska kunna utgöra ett 
underlag i styrgruppens diskussioner kring ovan nämnda frågor.

Projektets inriktning och innehåll
Projektet Kompetensbyrån pågår från 2012-02-01 till och med 2014-06-27. Projektet riktar sig  
till arbetssökande som är långtidsarbetslösa och har kontakt med samordningsförbund, arbets- 
förmedlingar, individ- och familjeomsorgsenheter, kommunal psykiatri och/eller daglig verksamhet 
inom ramen för LSS- och SoL- lagstiftningarna. Avsikten är att projektet ska stödja initiativ till att 
bilda sociala företag som kan erbjuda projektets målgrupp arbete.

Det behov som Kompetensbyrån arbetar för att tillgodose är bristen på anpassade arbetstränings- 
platser/arbetsplatser för långtidsarbetslösa som får allt svårare att ta sig in på den ordinarie arbets- 
marknaden. Flertalet av de arbetssökande i målgruppen antas vara i behov av kontinuerlig handledning  
och rehabiliteringsstöd samt av att stärka sitt självförtroende och tilliten till sin egen förmåga att 
påverka sin livssituation. Projektet Kompetensbyrån har därför fokus på att skapa fler möjligheter 
till arbete och arbetsträning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt på att skapa en 
inkubator som kan fungera som en varaktig stödverksamhet för etablering av sociala företag. Dessa 
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fokus utgör huvudmålen för projektet. Projektet har också för avsikt att kunna bidra till system- 
påverkan och att medverka i den offentliga debatten kring socialt företagande. 

I projektansökan har mål formulerats dels för Kompetensbyrån och dels för projektdeltagarna.

För Kompetensbyrån anges projektmålen vara att:

• De initiativ som avser bilda sociala företag ska, genom stöd från Kompetensbyrån, utvecklas till 
lärande miljöer för människor i behov av extra stöd i form av rehabilitering och arbetsträning.

• Minst 75 % av deltagarna ska vara nöjda med den handledning de får genom Kompetensbyrån.
• Minst 60 % av politiker i ledande position, chefer för kommun och landsting samt statliga  

förvaltningar i Dalarna ska ha kunskap om vad sociala företag är och hur en fortsatt positiv 
utveckling kan stödjas.

För projektdeltagarna anges målen vara att:

• 50 % av deltagarna efter avslutat projekt ska vara verksamma i ett socialt företag alternativt i  
ett initiativ för att starta ett socialt företag.

• Minst 50 % av deltagarna efter avslutat projekt ska uppleva ett ökat självförtroende och ökad 
tilltro till den egna förmågan samt en upplevd bättre hälsa.

Projektet har ett utbyte med verksamheter på Gotland och kommer även att arbeta med trans- 
nationellt utvecklingsarbete i samarbete med organisationer i Italien med erfarenhet av socialt  
företagande. Projektet kommer att ha stort fokus på tillgänglighets- och jämställdhetsarbete, enligt 
ansökan. 

Projektets huvudinriktning uppfattas vara att stödja initiativ till utveckling av socialt företagande. 
Detta ska ske genom utbildning, vägledning och skapande av en inkubator. Projektet ska sprida kunskap  
om socialt företagande. Genom etablering av sociala företag skapas anpassade arbetsplatser och 
arbetsträningsplatser. Grundtanken med projektet på individnivå är också 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 en väg att nå målet.

Det finns således visioner och målsättningar kring vad projektet vill uppnå. Utvärderarna efterlyser 
dock tydligare strategier för hur syfte och målsättningar ska uppnås.
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Framtidsutbildning AB´s uppdrag
Uppdraget genomförs under perioden 2012-09-01 – 2014-06-27 och omfattar såväl process-, resul-
tat- och effektutvärdering. Utvärderingen genomförs i enlighet med metodik för lärande utvärdering/
följeforskning. Utvärderingsmodellen tydliggörs i nedan redovisad figur.

Utvärderande perspektiv

Lärande perspektiv

Effektutvärdering

Resultatutvärdering

Processutvärdering

Resurs Aktivitet Resultat Effekt Nytta

Följeforskningsp
ersp

ektiv

Det utvärderande perspektivet är grunden i arbetet och innebär att utvärderarna samlar in information 
kring genomförda aktiviteter och utfallet av dessa för att ta tillvara lärdomar och erfarenheter.  
Följeforskningsperspektivet innebär att utvärderarna följer projektets utvecklingsprocess och  
löpande ger återkoppling till projektaktörerna men också att projektets verksamhet relateras till  
en bredare kontext och förankras i teorier och forskning. 

Viktig omvärldskunskap och relevanta teoretiska ansatser beaktas i utvärderingen på följande 
områden:

• Arbetslivsinriktad rehabilitering.
• Socialt företagande.
• Inkubatorsverksamhet.

Det lärande perspektivet syftar till att återföra centrala lärdomar och erfarenheter till projektet och 
andra relevanta aktörer. 

Analysarbetet bygger på den s.k. programteoretiska modellen som i huvudsak innebär att beskriva 
och analysera på vilket sätt projektets resurser omformas till relevanta aktiviteter i relation till de 
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behov som projektet avser att tillgodose, vilka resultat som projektet genererar i relation till formulerade 
målsättningar, vilka effekter som uppkommer som en direkt följd av projektets verksamhet samt 
vilken nytta projektet medför på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Genom en lärande ansats i utvärderingen kommer projektet även att arbeta utifrån ett kontinuerligt 
lärande där ansvariga och andra berörda aktörer i projektet är mottagare för den lärande ansatsen.  
På så sätt ämnar projektet successivt kunna utveckla förbättringsområden i projektet. Den lärande 
process som sker genom utvärdering och i dialog med berörda projektaktörer ska kunna ligga till 
grund för en betydande och hållbar implementering i samverkande organisationer med en fortsatt 
utveckling av projektets resultat i fokus. 

En första delrapport har levererats 2013-02-13 och den andra delrapporten levereras 2013-09-03.  
En tredje delrapport planeras till februari månad 2014.

Slutsatser från den första följeforskningsrapporten
Den första delrapporten visade att det fanns flera utvecklingsområden i projektet som behövde beaktas:

• Strukturen för samarbete, kommunikation och information mellan projekt och verksamheter.
• Rekryteringsarbetet och samverkansparternas inrapportering av medfinansiering.
• Det behövdes mer fokus på utvecklingen av hållbart företagande i flera verksamheter.
• Det behövdes diskussioner kring värderingar i flera verksamheter. 
• Tempot i etablering av aktiviteter behövde höjas.

De angivna områdena beskrevs och analyserades grundligt i rapporten. Slutsatserna diskuterades vid 
styrgruppsmöten under våren och försommaren.

Fokus i föreliggande rapport
Underlag för aktuell följeforskningsrapport är: 

• Löpande dokumentation från projektet i form av lägesrapporter, nyhetsbrev, deltagarlistor,  
rapporter till Statistiska Centralbyrån (SCB) med mera. 

• Besök på sociala företag samt intervjuer med deltagare och handledare.
• Intervjuer med projektpersonal, styrgrupp och samverkanspartners. 
• Deltagande vid styrgrupp och i andra projektsammanhang. 

Utvärderarna har regelbunden kontakt med projektets styrgrupp för dialogmöten kring projektets 
utveckling och vad som framkommit genom utvärderingsaktiviteterna. 

Fokus i denna rapport är projektprocessen och projektets funktionalitet då uppnådda resultat och 
effekter ännu är otydliga.
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Utvärderarna har gjort uppföljningar i projektet i relation till de områden som i följeforsknings- 
rapport 1 angavs som utvecklingsområden samt haft de i inledningen angivna utvecklingsfrågorna i 
åtanke vid genomförandet av utvärderingsaktiviteter.

Utvärderarnas reflektioner och analys utgår från information insamlad sedan starten av  
utvärderingsuppdraget.

Reflektioner och analys utifrån utvärderingsmaterialet
Det utvärderingsmaterial som samlats in av utvärderarna så här långt ger främst underlag för att 
reflektera kring projektets stöd till verksamheternas utveckling av företagandet samt den arbetslivs- 
inriktade rehabiliteringen.

Utvärderarna har besökt så gott som alla verksamheter som är delaktiga i projektet. Vi har imponerats 
av den tro på det sociala företagandets potential som finns samt det engagemang och de arbetsinsatser 
som görs i verksamheterna både av personal och av deltagare. Samtidigt upplever utvärderarna att 
verksamheterna påverkas av olika svårigheter och utmaningar som de har svårt att hantera. En del  
av dessa utmaningar beskrivs nedan.

Vilka begrepp beskriver bäst de medverkande organisationerna?
För att projektet ska kunna öka kunskapen om socialt företagande samt vilka förutsättningar samhället  
behöver främja för att potentialen i det sociala företagandet ska kunna tas tillvara är det viktigt att 
definiera verksamheternas behov och förutsättningar. 

Projektledningen besöker regelbundet de olika verksamheterna samt har andra kontakter med verk- 
samhetsföreträdare. Verksamheterna har efterfrågat och fått stöd i olika omfattning. Även utvärderarna 
har besökt de olika verksamheterna. Det har då blivit tydligt att de i projektet deltagande verksam- 
heterna har olika behov och förutsättningar utan att undertecknade för den skull kan säga att vi har 
en fullständig kunskap om dem.

För att politiker och tjänstemän ska kunna få en bild av dels vilken nytta verksamheterna kan göra och 
dels vilket stöd de behöver så är det viktigt att vara öppen med att vissa verksamheter inte kommer att 
kunna fungera utan offentliga bidrag ens på lång sikt medan andra verksamheter med vissa initiala 
stödinsatser kommer att kunna drivas med överskott utifrån en hållbar affärsverksamhet. Den  
första kategorin av verksamheter organiseras ofta som sociala arbetskooperativ ofta med offentlig 
finansiering av handledarlöner och lokaler. Dessa organisationer arbetar ofta med målgrupper som 
har en så begränsad arbetsförmåga och ett så stort behov av handledarstöd att försäljningen av varor 
och tjänster inte kan täcka alla kostnader. I de kommuner som stödjer sociala arbetskooperativ görs 
detta utifrån övertygelsen att det ändå är lönsamt för samhället och av stor betydelse för individen 
att arbete, delaktighet och gemenskap kan erbjudas i de sociala företagen. Flera av verksamheterna i 
projektet Kompetensbyrån uttalar att de kommer att behöva ekonomiskt stöd från sina kommuner 
för att kunna driva verksamheterna i framtiden. I dessa fall är det viktigt att kommunerna är tydliga 
med förutsättningarna för sådant stöd och att det görs likvärdigt för alla genom formulering av 
någon form av policy och/eller riktlinjer. Tydlighet i möjligheterna skapar handlingskraft i de berörda 
verksamheterna medan otydligheter har motsatt effekt.
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De flesta verksamheterna i projektet Kompetensbyrån bör dock ha förutsättningar för att utvecklas 
till hållbara arbetsintegrerande sociala företag. Det är dock utvärderarnas mening att detta kommer 
att kräva relativt omfattande rådgivande stöd, utbildningsinsatser samt att den offentliga sektorn 
lär känna de sociala företagen. Arbetsförmedlingen har redan idag upphandlingar som passar de 
arbetsintegrerande sociala företagen medan kommuner i liten utsträckning har detta. Medverkande 
kommuner bör dels ta reda på i vilken utsträckning och i vilka sammanhang de arbetsintegrerande 
sociala företagen kan göra nytta för dem samt undersöka möjligheterna till upphandlingar med 
sociala kriterier. 

Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses, enligt Tillväxtverket, 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,	i	arbetsliv	och	samhälle

Svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden kan vara av olika karaktär, såsom funktionsned- 
sättning som medför nedsatt arbetsförmåga, bristande erfarenhet och kunskap som kan förväntas 
innebära lägre produktivitet och ökat behov av stöd från omgivningen. Men också en tveksamhet 
på arbetsmarknaden att anställa personer med tidigare problem som långtidssjukskrivning, missbruk 
och kriminalitet. 

•	 som	skapar	delaktighet	för	medarbetarna	genom	ägande,	avtal	eller	på	annat	väl	dokumenterat	sätt
Delaktighetskravet i definitionen särskiljer de arbetsintegrerande sociala företagen från offentlig 
verksamhet, privata rehabiliteringsföretag och Samhall. Det har sin grund i den fasta övertygelsen 
att delaktighet i arbetet, den personliga utvecklingen men också i företagets drift och beslut ger 
unika förutsättningar för personlig utveckling samt empowerment/egenmakt.

•	 som	i	huvudsak	återinvesterar	sina	vinster	i	den	egna	eller	liknande	verksamheter
Arbetsintegrerande sociala företag är näringsdrivande verksamheter och strävar efter att producera 
ett överskott. De investerar överskott i enlighet med sitt ändamål. Investeringarna kan syfta till att 
utveckla verksamheten, integrera fler personer eller att utveckla medarbetarna genom kompetens- 
utveckling eller andra insatser. Det övergripande syftet kan alltså beskrivas som ideellt, i likhet med 
vad som faller inom det civila samhället i stort.

•	 företag	som	är	organisatoriskt	fristående	från	offentlig	verksamhet
Arbetsintegrerande sociala företag är självständiga juridiska personer men har som leverantör, 
samarbetspart och rörande medarbetarnas försörjning och utveckling en nära relation till offentlig 
sektor.

Sociala företag med större betoning på rehabilitering kan också driva affärsverksamhet där mål- 
gruppen arbetar, men fokus ligger mer på rehabilitering och vidareslussning till arbete eller studier. 
Sociala företag med betoning på social gemenskap och sysselsättning kan driva affärsverksamhet 
med hög grad av anpassning till medarbetarnas förmåga och behov av stöd.

Den sociala ekonomin och det sociala företagandet har inte en utbredd legitimitet i Sverige.  
Begreppen är för många okända och dessutom finns en viss skepsis till verksamheter inom denna 
samhällssektor. Det har lett till att de som är engagerade i att stödja och utveckla den sociala 
ekonomin och det sociala företagandet i sin iver att skapa en positiv bild av sektorns resultat och 
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potential att bidra med samhällsnytta ibland tonar ner de utmaningar som det innebär att starta och 
driva denna typ av verksamheter samt ger en ofullständig bild av resultat och effekter. 

Det är undertecknades mening att den långsiktiga hållbarheten i utvecklingen av den sociala 
ekonomin och det sociala företagandet ökar om de som arbetar med att stödja och utveckla sektorn har 
mod att vara öppna både för möjligheter och för utmaningar. Det har varit utvärderarnas ambition att i 
föreliggande PM tydliggöra några sådana kärnområden.

Projektets sätt att fungera i relation till syfte och målsättningar
Ett problem i upplägget av projektet är en otydlighet i kopplingen mellan syfte och målsättningar 
samt de aktiviteter som projektet genomför för att uppnå dessa. Det behövs en tydligare strategi för 
hur syfte och målsättningar ska uppnås. Projektmålen har redovisats på sidorna 1-2.

Utvärderarna fokuserar framförallt på följande områden:

• Utveckling av det sociala företagandet genom utbildning, vägledning och skapande av en inkubator.
• Utvecklingen av anpassade arbetsplatser och arbetsträningsplatser samt sättet att arbeta med den 

arbetsintegrerande verksamheten.

Deltagande verksamheter 
Det har tidigare funnits en otydlighet kring vilka verksamheter som är med i projektet och vad dessa 
egentligen kan erbjuda för verksamheter. I viss utsträckning finns detta fortfarande men tydligheten 
har ökat markant.

Följande verksamheter deltar i projektet:

• Södra Dalarnas Serviceteam (ideell förening med näringsdrivande verksamhet).
• Ludvika Finsam (utvecklingsgrupp).
• Affär´n i Leksand (projektverksamhet LSS).
• DalaHänder (ekonomisk förening med näringsdrivande verksamhet).
• ViKan (ekonomisk förening med näringsdrivande verksamhet).
• Siljansnäsresursen (ekonomisk förening med näringsdrivande verksamhet).
• Långshyttans Bruksservice (ekonomisk förening med näringsdrivande verksamhet).
• Universaltorget (ekonomisk förening med näringsdrivande verksamhet).
• Finsam Leksand (utvecklingsgrupp).

Ytterligare en verksamhet tillkommer genom projektets uppgradering. Med den nya verksamheten 
i Rättvik så är 10 olika verksamheter med i projektet. Det är intressant i en region med 9,3 miljoner 
invånare. 

7 av verksamheterna har organiserat sig som ekonomiska föreningar och erbjuder olika typer av  
tjänster till offentlig sektor, företag och privatkonsumenter. De är alla relativt nystartade företag även 
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om ett par verksamheter har funnits i några år. Verksamheterna baseras i hög utsträckning på 
RUT- och ROT- tjänster men varje företag har dessutom andra verksamhetsområden som ger 
företagen deras speciella profil. Det som företagen gör baseras i hög utsträckning på den kompetens  
som grundarna och de som senare kommit in i företagen har med sig. 

Kompetensbyråns möjligheter att finansiera utbildningar för de som deltar i projekten med en 
arbetsmarknadsinsats som bas har haft stor betydelse för att utveckla den samlade kompetensen 
i de medverkande verksamheterna. Samtidigt menar företrädare för företagen att det finns behov 
av kompetensutvecklingsinsatser även för de som redan är anställda. Detta behov bör uppmärk- 
sammas i inkubatorverksamheten. Enligt utvärderarnas uppgifter är cirka 25 personer anställda 
av de medverkande företagen.

Det som är mest framträdande är att verksamheterna har deltagit i de utbildningsinsatser som 
projektet har upphandlat. Projektledarna följer dessutom utvecklingen av de deltagande verksam- 
heterna och ger råd och stöd i möten med verksamhetsföreträdare och deltagare. I detta avseende 
förefaller olika verksamheter ha olika behov eftersom de befinner sig i olika utvecklingsfaser och 
dessutom har andra stödkontakter. Många av verksamheterna har kontakt med Coompanion och 
med Finsam i olika avseenden. Flera verksamheter har fått omfattande rådgivning och stöd fram- 
förallt Södra Dalarnas Serviceteam, Finsamgruppen i Ludvika samt Affär´n i Leksand.

Genomförda utbildningsinsatser 
Under första halvåret 2013 genomförde projektet ett antal utbildningsinsatser med relativt 
omfattande deltagande sett till hela kurspaketet:

• Städutbildning.
• Webbhantering – Wordpress.
• Visuell kommunikation för tryck och webb.
• Datakunskap.
• E-kurs i bokföring.
• Fårskötsel.
• Screentryck.
• Grundkurs i livsmedelshygien.
• Röjsågskurs.
• Vision och affärsidé.

Utbildningarna har utgått från en inventering av behoven i de deltagande verksamheterna. 
Genomförandet har upphandlats av olika externa aktörer. Utbildningarna bör följas upp av  
projektledningen i samtal med de deltagande verksamheterna samt med utbildarna för att få en 
bild av funktionalitet och resultat innan utbildningar för hösten upphandlas. Utvärderarna har 
i samtal med verksamheterna fått enstaka signaler kring utbildningar där det inte har fungerat 
tillfredsställande. Det finns önskemål om ytterligare utbildningar, både uttalade och outtalade.  
En sammanhållen planering för hösten saknas dock ännu.
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Bildande av en inkubator
Ett betydelsefullt steg i ambitionen att skapa ett långvarigt hållbart stöd för det sociala företagandet 
togs 2013-08-20 då en ekonomisk förening, Kompetensbyrån för sociala företag, bildades.

Enligt föreningens stadgar uttrycks föreningens ändamål på följande sätt: ”Föreningen	har	till	ändamål	
att	främja	medlemmarnas	ekonomiska	intressen	genom	att	tillhandahålla	rådgivning	och	utbildning	samt	därtill	
förenlig	verksamhet	som	stärker	de	sociala	företagen	i	deras	utveckling.	Bedriva	strategisk	påverkan	samt	
kunna	äga	och	driva	projekt.	Medlem	deltar	i	verksamheten	genom,	erfarenhetsutbyte	och	egen	arbetsinsats.”

Bildandet av föreningen har föregåtts av förberedande möten. Utvärderarna har följt processen. En 
mindre grupp med representation för projektägare, projektledning, Finsam, Coompanion och ett par 
sociala företag har drivit processen. Inbjudan har enligt projektledningen gått ut till alla verksamheter 
i projektet. Utvärderarna menar att det hade varit en fördel om fler sociala företag varit intresserade 
av att delta i bildandeprocessen och uttryckt vilka behov de ser av ett långvarigt stöd.

Att föreningen har bildats är dock betydelsefullt och skapar förutsättningar för att etablera den efter- 
strävade stöd- och utvecklingsstrukturen. Undertecknade har vid besök kunnat konstatera att det 
finns såväl uttalade som outtalade stödbehov både i utvecklingen av verksamheterna som närings- 
drivande verksamheter och i utvecklingen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Sociala företag växer ofta fram ur ett engagemang från en eller flera eldsjälar. För att verksamheterna 
ska växa sig starka behövs dock en hög kvalitet både i fråga om affärsmässigheten och i den arbets- 
livsinriktade rehabiliteringen. 

Utveckling av verksamheternas affärsmässighet
Vid samtal med företrädare för de olika verksamheterna i projektet så framkommer att de i hög 
utsträckning har deltagit i olika projektverksamheter som Coompanion har drivit/driver. Nu senast 
handlar det om ett projekt inriktat på affärsutveckling. 

Man vänder sig till Coompanion med frågor kring utvecklingen av sin organisation och med frågor 
kring utveckling för deltagarna till Kompetensbyrån. Detta är såvitt undertecknade förstått också så 
som Coompanion och Kompetensbyrån har velat ha det.

De bilder som utvärderarna har fått av de medverkande verksamheterna är att någon av dem inte har 
förutsättningar för att bli ett självgående socialt företag, andra kommer att vara i behov av offentligt  
stöd under en längre uppstartsfas medan åter andra har förutsättningar för att bli ekonomiskt hållbara.  
Detta är en av de utmaningar som både projektet och de enskilda verksamheterna behöver arbeta 
med.

Vad	behöver	göras	för	att	stärka	affärsmässigheten	i	de	sociala	företagen?

I allt företagande behövs en eller flera entreprenörer som har förmågor att omforma kreativa idéer 
till varor och tjänster som är efterfrågade på marknaden. Företaget behöver resurser i form av kapital,  
kunnig personal och en funktionell produktionsapparat. När efterfrågan finns behövs kunskap om 
hur företaget når tillräckligt många kunder och att man kan leverera med hög kvalitet i enlighet med 
avtal. Allt detta behöver paketeras i en strategisk affärsplan som utgår från en hållbar affärsidé. Samtidigt 
har det blivit allt tydligare i entreprenörsforskningen att entreprenörskap kan bedrivas med olika 
metoder och att man kan bli en duktig företagare utan att vara entreprenör.
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Verksamheterna i projektet behöver dock i mindre eller större utsträckning utvecklas på samtliga 
ovan nämnda områden. Det intryck man får som utomstående är att verksamheternas tillkomst har 
utgått främst från en stark vilja att skapa arbetsmöjligheter som kan generera löneinkomster. Verk- 
samheterna har utvecklats utifrån idéer som dykt upp och utifrån den kompetens som de som driver 
verksamheten har. Verksamheterna bygger inte i någon högre utsträckning på innovativa idéer utan 
mer på att de sociala företagen producerar varor och tjänster där det inte krävs några större investeringar  
för att komma igång. Initialt har verksamheterna ofta drivits som projekt och sedan har de mest 
grundläggande förutsättningarna skapats för att kunna starta ett företag. 

Verksamheterna har i hög utsträckning startats av personer utan föregående erfarenhet av företagande. 
Detta behöver inte vara ett problem om erfarenheterna av företagande kan tillgodoses på andra sätt, 
t.ex. genom mentorer eller styrelserepresentation. Det viktiga är att det affärsmässiga tänkandet finns 
med. 

Förutom att det behövs entreprenörer så behövs också bra ledningspersonal som kan driva verksamhets- 
utvecklingen samt ta ansvar för ekonomi och personalfrågor. De som tagit på sig detta ansvar 
behöver få möjlighet att utveckla sin ledningskompetens.

Samtidigt som det behövs ledningskompetens är det viktigt att alla i företaget vet vad verksamheten 
har för vision, värderingar och verksamhetsidé. En bra insats som flera verksamheter skulle kunna 
göra är den som Universaltorget har genomfört. Alla i arbetsgruppen diskuterade fram vision,  
värderingar och verksamhetsidé under handledning av en extern resurs.

Utvecklingen av varor och tjänster i verksamheterna styrs inte av ett medvetet marknadsfokus utan 
mer av att man gör det som går att sälja utan någon mer omfattande marknadsföring och som efter- 
frågas i lokalsamhället.

Eftersom offentlig sektor ofta är en viktig kundkategori i sociala företag är det viktigt att ha kompetens  
att skriva anbud utifrån offentliga verksamheters förfrågningsunderlag. Detta borde vara en viktig 
utbildningsinsats i projektet. Av de diskussioner som föregått bildandet av inkubatorn har upphandlings- 
kompetens funnits med som en del i utbudet av stödinsatser. Det är undertecknades mening att 
denna kompetens även bör finnas i de företag som kommer att bedriva sin verksamhet på affärsmässiga 
grunder.  Den ekonomiska föreningen kan vara en bra plattform för gemensamma initiativ. I andra 
sammanhang kan man tänka sig att de sociala företagen i vissa situationer är konkurrenter om uppdrag.

För att kunna utveckla företagens verksamheter och produkter behövs en god ekonomi. Den byggs 
upp av att företaget har en hyggligt fylld orderbok under en rimligt lång tid. Efter att ha besökt  
verksamheterna så är det uppenbart att vissa inte har tillräckligt med kunder och uppdrag, att andra 
har kort framförhållning och att uppdragssituationen ser olika ut under året. 

Ett annat problem är att företaget har uppdrag men inte kan utföra det för att det inte finns personal. 
Det senare kan hänga samman med flera saker t.ex. sjukdom eller att man inte har tillräckligt med 
personal. Det är speciellt två frågor som uppmärksammats vid besök och samtal med verksamhets- 
företrädare:

•	 Svårigheter	att	hantera	säsongsvariationer	i	verksamheten.
•	 Anställda	och	personer	i	arbetsträning	är	relativt	ofta	frånvarande	p.g.a.	sjukdom	eller	har	begränsningar	i	

arbetsförmågan	som	påverkar	funktionaliteten	i	arbetet.



1414

Detta tycks vara ett problem för flera av verksamheterna i projektet Kompetensbyrån. Det är därför 
ett viktigt område att utveckla.

De ekonomiska föreningarna som driver näringsverksamhet har förhållandevis många anställda i 
relation till verksamheternas omsättning. Detta möjliggörs genom de lönesubventioner som de flesta 
anställningarna är förknippade med. Det finns också en klar linje att använda överskott till att anställa 
fler i de fall verksamheterna har tillräckligt med uppdrag.

I ett socialt företag förväntas anställda och deltagare ha en hög grad av delaktighet. I de ekonomiska 
föreningarna finns stadgar som reglerar vem som kan bli medlem och under vilka förutsättningar. 
Medlemskapet ger sedan möjlighet till inflytande vid årsstämman och/eller som delaktig i styrelse- 
arbetet. Vid samtal med personal och deltagare i verksamheterna framkommer dock att det är relativt 
få som utnyttjar möjligheten att bli medlemmar. Det är möjligheten att bli anställd och få en lön som 
är det intressanta – inte möjligheten att driva och utveckla en verksamhet.

Det	är	intressant	att	reflektera	kring	hur	verksamheterna	dels	skapar	möjligheter	till	delaktighet	och	dels	hur	
delaktiga	de	anställda	vill	bli.

Många av de utvecklingsområden som beskrivits ovan är gemensamma med de som andra 
småföretag brottas med. Vissa områden är mer specifika för de sociala företagen. I det senare fallet 
avses särskilt att man arbetar för att skapa förutsättningar för arbete trots brister i hälsan, frågan om 
delaktighet och hur fristående verksamheten är från offentlig sektor.

Utveckling av metodiken för att arbeta med arbetsintegrering
Det framgår tydligt av de utvärderingsinsatser som undertecknade gjort både i detta och andra  
projekt att kvaliteten i det arbetsintegrerande arbetet varierar och att handledarna har behov av  
kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och stöd i sitt svåra arbete.

Deltagarna i projektets olika verksamheter behöver ofta hjälp med annat än arbete. Det kan före- 
komma missbruk, sjukdom, psykiska problem, familjekonflikter med mera som gör att det krävs  
professionell kompetens för att vara ett stöd för individen. Att vara arbetsledare i verksamheterna 
kräver också en hög pedagogisk kompetens samt förmåga att bemöta olika individer på ett positivt 
sätt. Enstaka verksamheter har utbildade handledare men det vanligaste är att så inte är fallet.

Rehabiliteringen i de flesta verksamheterna utgår från gemenskapen och arbetsuppgifterna. Det 
stärker deltagarnas framtidstro och självkänsla att ingå i en gemenskap där man kan utföra uppgifter 
som känns meningsfulla. Många deltagare uttalar också att de kompetensutvecklingsinsatser de har 
deltagit i genom projektet Kompetensbyrån har inneburit viktig personlig utveckling för deras egen del.

En del av de sociala företagen har redan idag t.ex. avtal om att ta emot personer från Arbetsförmedlingen 
inom ramen för den så kallade sysselsättningsgarantin. En verksamhet, DalaHänder, arbetar med en 
målgrupp med specifikt behov av stöd relaterat till sitt funktionshinder (dövhet). 

Om	verksamheterna	i	projektet	i	framtiden	ska	kunna	erbjuda	arbetsintegrerande	verksamhet	med	hög	kvalitet	
så	behöver	verksamheterna	reflektera	kring	hur	de	i	framtiden	vill	arbeta	med	denna	tjänst.

Utifrån kunskap som utvärderarna har aggregerat genom egna och andras utvärderingar av arbets- 
marknadsprojekt kan deltagarprocessen schematiskt beskrivas som i nedan figur (se även bilaga 1). 
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Resultaten på individnivå påverkas av vilka resurser verksamheten har att tillgå sammantaget och i 
respektive fas samt utifrån den metod som projektet arbetar utifrån. 

Uppföljning
Bollplank
Systematisk 
kontakt och stöd
till individ och 
organisation

Uppföljning

Arbetsträning
Praktik
Matchning
Supported 
employment/education
Anställningsstöd
Språkstöd
Utbildning i socialt
företagande

Informera
Vägleda
Coacha
Utveckla
Vårda hälsa

I dialog mellan 
berörda
- Utreda
- Analysera
- Välja strategi

Informera
Kommunicera
Bygga relationer

Bygga hållbara lösningar utifrån individuella behov och 
förutsättningar i relation till möjligheter på arbetsmarknaden

Förankra Tydliggöra Stärka
Skapa 

möjligheter

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. Tillväga- 
gångssättet grundas på erfarenhet/praktik.

Det är undertecknades mening att nära knutet till metoden också finns faktorer som innefattar  
hur kvaliteten i tjänsten upplevs av olika aktörer. Det är väl känt att kvalitet kan värderas olika av 
uppdragsgivare, ledning, anställda och kunder. Detta stöds av aktuell forskning på området.

En vanlig definition av tjänstkvalitet är följande:

”Alla	sammantagna	egenskaper	hos	en	produkt	eller	tjänst	som	ger	den	dess	förmåga	att	tillfredsställa	uttalade	
eller	underförstådda	behov.”

Av litteratur kring tjänstekvalitet framgår bl.a. att:

• Tjänstekvalitet inte är beständig – den skapas i medarbetarnas dagliga möten med  
verksamhetens kunder. 

• Medarbetarna måste kunna omsätta kvalitetssystemets intentioner på ett konstruktivt  
sätt i dessa möten. 

• Medarbetarnas sätt att agera bidrar i hög utsträckning till den upplevda kvaliteten.

Det betyder att kvaliteten skapas i mötet mellan handledare och projektdeltagare. Viktiga faktorer för 
upplevd tjänstekvalitet har i en rad vetenskapliga undersökningar visat sig vara:

• Attityder och personlig service.
• Tillgänglighet.
• Flexibilitet.
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• Yrkeskunskap.
• Tillrättaläggande.
• Anseende. 
• Fysiska faktorer.

Deltagarna i projektet uttrycker i olika sammanhang att handledarnas engagemang i den enskilde 
individen, förmåga att förstå individen ur ett helhetsperspektiv på dennes tillvaro samt att anpassa 
stödet till den aktuella situationen personen befinner sig i har stor betydelse. 

Den första viktiga fasen i deltagarprocessen är det som i figuren kallas `Förankringsfasen´. Det är  
då ett förtroendefullt samarbete kan skapas i mötet mellan handledaren och deltagaren. När en 
relation har byggts är det lättare att börja diskutera deltagarens livssituation, vilka möjligheter och 
begränsningar som finns för att förändra denna samt lämpliga alternativa strategier för att nå deltagarens  
målsättningar. Om de sociala företagen önskar vara leverantör av arbetslivsinriktad rehabilitering  
och vill skapa en bredare bas för arbetsintegrering kan de inte heller enbart se till det egna företagets 
möjlighet att anställa utan de behöver ha kontakter externt för att kunna skapa möjligheter till anställning 
även utanför det sociala företaget.

Det är utvärderarnas uppfattning att det är viktigt att inte gå alltför fort fram i denna fas. Om lång- 
siktigt hållbara lösningar ska etableras krävs en noggrann analys av varför den enskilde individen har 
en arbetslöshetsproblematik. Som framgår av det redovisade utvärderingsmaterialet så har långtids- 
arbetslösa personer inte alltför sällan en komplex problematik som inte enbart kan relateras till 
arbetslösheten. Därför behövs i den typ av verksamheter som finns i projektet Kompetensbyrån en 
meny av stärkande aktiviteter för att öka möjligheterna för deltagaren att utbilda sig/skaffa ett arbete. 
Dessa insatser kan vara av olika slag men rör ofta vägledning, stödsamtal och hälsofrämjande insatser.  
De hälsofrämjande insatserna är av särskilt stor betydelse.

Nästa fas benämner undertecknade `Skapa möjligheter´. I modellen nedan räknas ett antal olika 
insatser upp. Liksom i de övriga faserna har de olika delverksamheterna i Kompetensbyrån mycket 
olikartade resurser, både avseende vilken slags kompetens projektmedarbetarna har och vilka insatser  
som kan erbjudas. Gemensamt är dock att ingen av verksamheterna arbetar med en medveten 
strategi för Supported Employment/Supported Education. Detta är något som har visat sig mycket 
betydelsefullt i verksamheter som bedriver ett framgångsrikt arbetsintegrerande arbete. Det är dock 
få sociala företag som har denna kompetens och arbetsmetodik.

För att nå framgång i individarbetet är den sista fasen, `Uppföljning´, synnerligen viktig. För att nå 
långsiktigt hållbara resultat borde det också vara vanligare att verksamheterna följde upp deltagare 
efter att de påbörjat en utbildning eller ett arbete. 

Det arbetssätt som beskrivits ovan behöver anpassas till de behov och förutsättningar som finns i  
de i projektet Kompetensbyrån medverkande organisationerna. Metodstöd i de avseenden som 
beskrivits ovan kan både beaktas i det pågående projektet och i det stöd som Kompetensbyrån för 
sociala företag kommer att vilja erbjuda.
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Lärande utvärdering, följeforskning samt följeforskarens roll
Uppföljning och utvärdering har fått en starkare och mer strategisk roll i EU:s strukturfonder under 
programperioden 2007–2013. EU-kommissionen rekommenderar medlemsländerna en ansats med 
On-going evaluation. Inom Socialfonden används begreppet lärande utvärdering. Avsikten är att 
projekten ska bli bättre och att deras resultat och erfarenheter lättare ska kunna förändra policy och 
system, samt bidra till en offentlig debatt. 

Svenska ESF-rådet har i samarbete med Tillväxtverket, som förvaltar medlen i den regionala fonden, 
gjort flera insatser för att stärka projektens arbete med uppföljning och utvärdering. En bok har tagits 
fram, en högskoleutbildning har utvecklats, nätverk för projektledare och utvärderare har bildats och 
flera seminarier och konferenser har genomförts. Till Socialfondsprogrammet finns fyra processtöd 
som kan stödja projekten i att forma sin projektidé, att planera för jämställdhet respektive tillgänglighet, 
samt organisera för lärande och strategisk påverkan. Dessutom finns fem temagrupper som ska fånga 
upp och analysera projektens resultat samt sprida dem vidare till strategiska aktörer.

I rapporten Kvalitetssäkring	genom	lärande	utvärdering	och	följeforskning konstaterar författarna följande;

”Strukturfonderna	kan	liknas	vid	ett	slags	riskkapital.	Stora	belopp	satsas	av	skattebetalarnas	pengar	på	
projekt	man	inte	i	förväg	kan	veta	om	de	ger	de	resultat	de	säger	sig	vilja	eller	kunna	uppnå.	(…)	Tillsammans	
med	de	regionala	utvecklingsaktörerna	och	strukturfondspartnerskapen,	nationella	myndigheter	och	civilsamhället	
har	de	bägge	förvaltande	myndigheterna	i	uppgift	att	se	till	att	politiken	för	strukturomvandling	och	samman-	
hållning	förändrar,	förbättrar	och	förstärker	tillväxt-	och	sysselsättningspolitik.	(…)	För	att	kunna	bidra	till	
denna	utveckling	för	en	växande	och	jobbskapande	union	är	lärandet	en	mycket	viktig	del.	(…)	Insatserna,	
projekten	och	programmen,	ska	undan	för	undan	utvärderas,	erfarenheter	återföras	och	kunskaper	skapas	hos	
aktörer	på	regional,	nationell	och	EU-nivå.	Utvärdering	för	lärande	är	därför	grundläggande	fundamentet	för	
att	strukturfonderna	ska	ge	ett	beständigt	bidrag	till	den	regionala	tillväxten	och	sysselsättningsskapandet.”

Som citatet ovan speglar ses lärande utvärdering, eller följeforskning som det också benämns, som ett 
verktyg för att generera lärande. I dokumentet beskrivs vidare att den lärande ansatsen i utvärdering 
innebär en mer interaktiv form av utvärdering än den traditionella typen av utvärdering.

I dokumentet framgår det också tydligt att utvärderingsformen ställer nya krav på utvärderarna som 
i högre utsträckning förväntas arbeta mer med moment som dialog, återföring, teorianknytning och 
omvärldsbevakning. Utvärderaren förväntas vidare skapa underlag för analys och spridning.

Brulin och Jansson poängterar dock vidare att den nya utvärderingsformen även ställer högre krav  
på de organisationer som driver och/eller medverkar i ett ESF-finansierat projekt;

”Ett	lärande	arbetssätt	förutsätter	vilja	och	förmåga	att	ta	till	sig	och	lära	sig.	I	en	organisation	måste	det		
finnas	intresse	och	samsyn	som	gör	att	olika	delar	av	verksamheten	strävar	åt	samma	håll.	När	erfarenheter		
och	resultat	presenteras	från	utvärderingar	och	uppföljningar	gäller	det	att	veta	vem	som	ansvarar	för	att	ta		
emot	erfarenheterna	och	resultaten.	Vilka	beslut	och/eller	korrigeringar	behöver	göras	utifrån	de	nyvunna		
kunskaperna	och	vilka	andra	aktörer	eller	målgrupper	behöver	involveras?”

I samma rapport redovisas vidare flera slutsatser gällande hur utvärdering har bedrivits tidigare och 
vad som är önskvärt för framtiden;

• Tidigare utvärderingar har i hög utsträckning fokuserat på utfall och aktiviteter. Ett ökat  
fokus önskas gällande långsiktiga effekter och lärande i relation till detta.
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• Det är i allt för hög grad de lyckade resultaten som offentliggörs. Även mindre lyckade resultat 
innehåller ett viktigt lärande som bör speglas i genomförandet av utvärderingar.

• Det finns en utvecklingspotential gällande hur utvärderingsresultat används och kommuniceras 
till omgivande aktörer. 

För att utvärderingen ska nå de ambitioner som finns med lärande utvärdering menar Svensson och 
Brulin i boken Lärande	utvärdering	–	genom	följeforskning (2009) att utvärderaren behöver anta både en 
stöttande och en störande roll i relation till projektverksamheten;

• Den stöttande rollen innebär att utvärderaren bidrar med information och material som bidrar  
till projektets lärandeprocess och stöttar de positiva utvecklingsspår som pågår i projektet.

• Den störande rollen innebär att följeforskaren intar en problematiserande roll i syfte att  
utmana etablerade uppfattningar och antaganden som tas förgivna. Detta för att stimulera  
vidare reflektion och analys. 

Undertecknad menar att den information som presenterats i aktuellt avsnitt erbjuder en relevant  
referensram utifrån vilken Framtidsutbildning AB:s genomförande av uppdraget att utvärdera  
projektet Kompetensbyrån kan förstås. 

Förslag till fortsatta utvärderingsinsatser
Utvärderarna har genom besök i verksamheterna och regelbundna kontakter med projektledaren fått 
en god uppfattning om projektets och de deltagande verksamheternas funktionalitet. Utvärderarna 
kan därför i fortsättningen vara mer aktiva i projektets lärandeprocess. Samtidigt kommer arbetet i 
projektet att intensifieras både genom projektets ursprungliga åtaganden och genom uppgraderingen. 

Under tiden fram till delrapport 3 föreslår utvärderarna att den tillgängliga tiden för extern utvärdering 
används på följande sätt:

• Dialogmöten med återrapportering till styrgrupp samt projektledning var sjätte vecka.
• Besök i projektverksamheter och intervjuer med handledare och deltagare var tredje vecka.
• Telefonintervjuer med utbildare och andra samverkanspartners vid aktuella tillfällen.
• Deltagande i viktiga projektaktiviteter på plats. 
• Enkät till verksamhetsföreträdare och handledare.
• Genomföra en kartläggning av projektdeltagarna utifrån en mall som beskriver viktiga  

bakgrundsfaktorer, deltagandet samt utfallet av deltagandet.

Utvärderarna behöver generellt mer information för att spegla projektets resultat och effekter. 
Därutöver behövs specifikt mer information om hur kunskapsspridning till politiker och tjänstemän 
har genomförts samt hur de organisationer som remitterar deltagare till projektet ser på verksamheterna.  
I analysen behövs ett ökat fokus på resultat och effekter samt jämställdhets- och tillgänglighets- 
perspektiven.
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Utvärderarna vill genom de föreslagna aktiviteterna bidra till projektets lärprocess och  
förutsättningar för att uppnå syfte och målsättningar.

Helsingborg

2013-09-03

Framtidsutbildning AB

Bo Eriksson      Anna Ekmark
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Inledning
Framtidsutbildning AB följer ESF-projektet Kompetensbyrån som externa utvärderare.  
Utvärderingen genomförs i enlighet med koncept för lärande utvärdering. Två skriftliga  
delrapporter med fokus på projektprocessen har tidigare levererats av utvärderarna.

Denna tredje delrapport har utformats som ett reflektionsunderlag inför projektets slutfas samt 
implementering. Adressaterna är projektets styrgrupp, de verksamheter och initiativ som deltar i 
projektet samt styrelsen i den ekonomiska föreningen Kompetensbyrån i Dalarna. Den sistnämnda 
organisationen kan vara en viktig aktör i den framtida utvecklingsprocessen för de sociala företagen  
i regionen. 

Syftet med projektet Kompetensbyrån är att stödja initiativ till utveckling av socialt företagande. 
Detta ska ske genom utbildning, vägledning och skapande av en inkubator. Projektet ska sprida  
kunskap om socialt företagande. Genom etablering av sociala företag förväntas fler anpassade  
arbetsplatser och arbetsträningsplatser kunna skapas. 

Den utvärderingsinformation som presenteras i föreliggande delrapport speglar aktuellt läge i huvud- 
delen av de i projektet Kompetensbyrån ingående verksamheterna samt vilka utvecklingsbehov 
som finns på längre sikt för de arbetsintegrerande sociala företag som deltar i projektet. Genom att 
beskriva och analysera dessa verksamheter tydliggörs dels vilken påverkan projektet Kompetensbyrån 
hittills har haft på verksamheternas utveckling och dels vad projektet skulle kunna göra under det 
halvår som återstår av projekttiden. Utvärderingsmaterialet kan också vara användbart i utvecklingen 
av den framtida inkubatorverksamheten.

Underlaget till rapporten baseras på:

• Sedan föregående delrapport inhämtad utvärderingsinformation samt tidigare kännedom om 
projektet och berörda verksamheter.

• Besök i de verksamheter som är delaktiga i projektet.
• Enkätundersökningar i sex verksamheter samt återföring av enkätresultaten till verksamheterna  

i form av dialogmöten mellan utvärderarna och personalen i respektive verksamhet. 
• Telefonintervjuer med ett urval politiker om deras kunskap om socialt företagande i allmänhet 

och om projektet i synnerhet.

Tre olika enkätundersökningar har genomförts under aktuell utvärderingsperiod i nedan angivna 
verksamheter; en med verksamhetsansvariga, en med övriga anställda samt en med de arbetssökande 
i verksamheterna. 

Enkätundersökningarna har genomförts i följande verksamheter:

• Södra Dalarnas Serviceteam 
• DalaHänder
• ViKan
• Siljansnäsresursen



55

• Långshyttans Bruksservice
• Universaltorget

Samtliga verksamhetsansvariga i de sex nämnda verksamheterna har besvarat enkäten. Hos 
DalaHänder finns två verksamhetsansvariga och därför uppgår antal svarande sammanlagt till sju 
personer. De sex ingående verksamheterna i enkätstudien uppger att de har sammanlagt 23 hel- eller 
deltidsanställda. Två verksamhetsansvariga arbetar ideellt och en har lön från en kommun.  
Det innebär att det finns 19 anställda utöver de verksamhetsansvariga. Samtliga har besvarat enkäten. 
13 personer i de undersökta verksamheterna har besvarat enkäten till arbetssökande deltagare.  
Enligt uppgift från projektledaren är för närvarande 18 arbetssökande personer deltagare i de verk-
samheter som ingår i enkätstudien.

Utöver de verksamheter som ingått i enkätstudien har utvärderarna också besökt verksamheterna 
Affär`n i Leksand samt Ludvika Finsam. Den förstnämnda verksamheten har besökts vid flera tillfällen 
varvid personal och deltagare har intervjuats. Gruppen i Ludvika har besökts vid ett tillfälle.  
Affär´n i Leksand har fått stöd av projektet Kompetensbyrån i en process att transformera den nu 
kommunalt drivna verksamheten till ett arbetsintegrerande socialt företag. Den grupp deltagare 
som är inskrivna hos Ludvika Finsam har två olika idéer till sociala företag som de inom ramen för 
projektet får stöd att utveckla. Utvecklingen i verksamheterna i Leksand och Ludvika kommer att 
beskrivas och analyseras i den slutliga utvärderingsrapporten. I föreliggande rapport ligger fokus i 
huvudsak på de sex verksamheter som ingår i enkätstudien.

Frågor och svar på enkäterna redovisas som bilagorna 1-3.

Resonemangen i rapporten utgår från nedan angivna grundfrågeställningar vilka också anknyter  
till projektets syfte och målsättningar:

• Stödjer projektet initiativ till att bilda sociala företag?
• Utvecklar de sociala företagen anpassade arbetstränings- och arbetsplatser?
• Har Kompetensbyrån bidragit till att fler arbetsplatser har skapats?
• Har den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i verksamheterna rätt kvalitet? Får deltagarna  

kontinuerlig handledning och konstruktiv feedback? Utgör de sociala företagen lärande miljöer?
• Är Kompetensbyrån ett stöd för de sociala företagen och i så fall på vilka sätt och i vilken 

utsträckning?
• Vad vet politiker i regionen om socialt företagande i allmänhet och projektet Kompetensbyrån  

i synnerhet?
• Vilka utvecklingsbehov finns i de sociala företagen? Kan Kompetensbyrån spela en roll i att 

 tillgodose dessa utvecklingsbehov?
• Vilken potential finns i det sociala företagandet i framtiden? Vad behöver de aktuella företagen 

göra för att kunna utnyttja denna potential?

Ovan frågeställningar berörs i rapporten i olika avsnitt. Beskrivningar och analyser varvas i rapporten 
för att skapa sammanhang i redovisningen samt för att underlätta läsningen. Eftersom rapporten är 
kort och att det är viktigt att läsa rapporten i sin helhet för att kunna reflektera kring verksamheternas  
utveckling så saknas en sammanfattning.
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Vad är ett 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.

De sex verksamheter som ingår i av Framtidsutbildning AB genomförd enkätundersökning i  
projektet Kompetensbyrån betraktar sig alla som arbetsintegrerande sociala företag i överens- 
stämmelse 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 arbetslivs- 
inriktad rehabilitering. Detta utvidgar arbetsmarknaden.”

Verksamheterna har dock delvis olika tolkningar om vad detta innebär vilket framgått både av  
information på deras hemsidor och av information som getts i samband med intervjuer.

En frågeställning som utvärderarna menar är viktig att diskutera är vilka signaler som olika  
beskrivningar sänder till mottagare i omvärlden och hur dessa tas emot. 

• Varför har de olika verksamheterna valt att beskriva sina verksamheter på det sätt som skett?
• Hur relevant är informationen för att uppnå verksamhetens syften och målsättningar?
• Har olika sätt att beskriva verksamheten olika effekter beroende på kontext och vem  

mottagaren av informationen är? 
• Vad kan vi lära oss av att analysera informationen på verksamheternas hemsidor?

Nedan beskrivs hur de i enkätundersökningen ingående verksamheterna beskriver sin  
verksamhetsidé samt hur de definierar vad ett socialt företag är för dem.
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Södra Dalarnas Serviceteam 
Denna verksamhet har utförligt tagit upp frågan om vad ett socialt företag egentligen är för något. 
Det beskrivs på följande sätt på verksamhetens hemsida www.sdalarnasserviceteam.se: 

•	 Ett Socialt företag är ett vanligt (men ovanligt bra) företag som kan jobba inom i stort sett alla branscher 
som	finns.

•	 Ett	Socialt	företag	är	ett	kooperativ	som	drivs	av	flera	personer,	ofta	i	föreningsform	(ideell	eller	ekonomisk)	
och alltid med individen i fokus! Medarbetarna äger och driver företaget gemensamt och demokratiskt.

•	 Ett Socialt företag är vinstdrivande som vilket företag som helst, men vinsten är ett nödvändigt medel –  
inte målet, och återinvesteras alltid i företaget!

•	 Precis som vilket företag som helst betalar ett Socialt företag skatt, sociala avgifter och moms, och har 
samma ansvar gentemot kunder och medarbetare.

•	 Utmärkande för just ett Socialt företag är att individen och individens mående tas stor hänsyn till  
och kunskap, intressen och erfarenheter tas tillvara på bästa möjliga sätt; för individen, företaget och  
samhällets bästa!

•	 I ett Socialt företag arbetar alla på hundra procent av sin förmåga – oavsett vad det innebär i tid!
•	 Ett genomgripande mål för ett Socialt företag är att hjälpa människor som av någon anledning  

(t ex långtidssjukskrivning eller långtidsarbetslöshet) står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i 
meningsfullt arbete.

•	 Annat som är viktigt för ett Socialt företag är att ge sina medarbetare en gemenskap och möjlighet att 
känna sig delaktig i beslut som rör sig själv och sin arbetssituation.

Verksamheten uppfattar sig ha kooperativa beslutsformer och den drivs i form av en ideell förening. 
Diskussioner pågår om att i fortsättningen ändra juridisk form till ekonomisk förening.

Definitionen av ett socialt företag är som framgår relativt detaljerad och beskriver i huvudsak  
de värderingar som det sociala företagandet bygger på. Syftet med verksamheten är att vara ett  
alternativ och en aktiv del i att utveckla och skapa arbete för långtidsarbetslösa. ”Genom att ta tillvara 
på människors kompetenser och intressen – samtidigt som stor hänsyn tas till deras kapacitet och arbetsförmåga 
–	kommer	företagets	tjänster	kunna	utökas	i	takt	med	att	vi	får	in	fler	medarbetare”, sägs vidare på  
verksamhetens hemsida.

DalaHänder
Denna verksamhet har ett helt annat sätt att presentera sig på. Fokus på hemsidan, www.dalahander.se, 
är vilka tjänster verksamheten erbjuder. 

På startsidan sägs att Dalahänder erbjuder tjänster till privatpersoner och företag. Sedan räknas de 
områden inom vilka verksamheten erbjuder tjänster upp. 

Under fliken ”Om oss” sägs att DalaHänder ekonomisk förening startade hösten 2012, att de finns  
i Leksand och att de bl.a. erbjuder tjänster inom städ, trädgård, slyröjning, snöskottning och  
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djurhållning. Vidare sägs att man utför uppdrag och påtar sig tjänster i hela Dalarna men att de flesta 
kunderna finns i Leksand.  

Därutöver informeras läsaren också om att den ekonomiska föreningen har:

• F-skattesedel och använder sig av RUT-/ROT-avdrag.
• Utbildad personal och följer kollektivavtal.
• Trygghetsgaranti - kunden kan känna sig trygg genom att man lämnar garanti på utfört arbete 

samt att personalen har tystnadsplikt.
• Ansvarsförsäkring.

Verksamhetsansvariga och personal uppger i enkäter och intervjuer att de ser sig själva som ett  
arbetsintegrerande socialt företag men de använder som synes inte detta i marknadsföringen. I den 
signaleras istället vilka kunder man vänder sig till, vad föreningen konkret erbjuder kunderna för 
tjänster samt att föreningen bedriver en seriös verksamhet med kvalitet. Inget av orden socialt eller 
företag används. 

ViKan
Följande information om verksamheten har hämtats från websidan www.vikarbyn.nu: 

”ViKan är ett socialt företag som bildats av Vikarbyns byalag. I ett socialt företag skapar människor som  
står långt från arbetsmarknaden sina egna jobb. Delaktighet i arbetet och företagets utveckling ger möjlighet  
till personlig utveckling och nya utmaningar.”

Verksamheten drivs egentligen av byalaget i dagsläget då ViKan och föreningen har samma  
organisationsnummer. En diskussion pågår kring att bilda en ekonomisk förening.

Under fliken ”Om oss” utvecklas informationen om vilka kunder man vänder sig till samt vilka  
tjänster det sociala företaget erbjuder: ”ViKan är ett företag startat och baserat i Vikarbyn, Rättvik.  
Vi utför framförallt hushållsnära tjänster åt privatpersoner men kan även sköta enklare sysslor åt företag. 
ViKan drivs som ett socialt företag med målsättningen att skapa sysselsättning åt personer som står långt från 
arbetsmarknaden samtidigt som vår verksamhet är professionell och marknadsanpassad. Som socialt företag  
ser	ViKan	till	den	enskilde	individens	kompetens	och	förutsättningar	och	kan	därför	vara	flexibla	i	vårt	 
tjänsteutbud. Vi erbjuder professionella tjänster till konkurrenskraftiga priser.”

Verksamheten beskrivs således som ett socialt företag med målsättningen att skapa sysselsättning 
åt personer som står långt från arbetsmarknaden samtidigt som man är professionell (kvalitet) och 
marknadsanpassad (pris). Även om beskrivningarna kring marknad, kunder och tjänster har samma 
syfte på denna hemsida som på DalaHänders hemsida så formuleras budskapet på helt olika sätt.

I likhet med övriga verksamheter finns också bra information om vilka tjänster som verksamheten 
erbjuder sina kunder.
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Siljansnäsresursen
Verksamheten beskrivs på hemsidan, www.siljansnasresursen.se, som ett socialt företag som förenar  
ett socialt ansvarstagande för anställda och deltagare med att man bidrar till att upprätthålla och 
utöka det lokala serviceutbudet för fast- och fritidsboende. Man verkar också för en levande landsbygd  
och en attraktiv besöksnäring genom bevarandet av ett öppet landskap och ett hållbart samhälle.

Vidare sägs på hemsidan att ”Inom våra olika verksamhetsområden ges möjlighet till delaktighet och med- 
bestämmande för våra anställda och deltagare. För de deltagare som vi erbjuder plats för arbetsträning, praktik 
eller rehabilitering är vår förhoppning att de på sikt kan erbjudas en anställning hos oss själva eller hos någon 
annan.”

Företaget drivs som en ekonomisk förening som har uppstått ur byalagsverksamheten och förefaller 
ha en stark lokal förankring och använder detta i sin marknadsföring.

Långshyttans Bruksservice
Verksamheten beskrivs på hemsidan www.bruksservice.se under fliken ”Om oss” på följande sätt:

”Vi är ett socialt företag vilket drivs som en ekonomisk förening. Företaget startades 1 januari 2012 och 
bedriver serviceverksamhet inom fastighet och hushållsnära tjänster till enskilda, föreningar och företag för  
ett utökat serviceutbud i vårt närområde. 

Vad är ett socialt företag?

Syftet är att hjälpa och stödja människor som av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden en längre  
tid och att ge dessa en möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet och få en meningsfull sysselsättning.  
Verksamheten anpassas efter personalens resurser och arbetsförmåga.

Beskrivningen har ett delat fokus. Dels beskrivs att man är ett företag som erbjuder vissa tjänster till 
olika kundkategorier. Dessa tjänster beskrivs också på hemsidan under andra flikar. Dels förklaras 
vad ett socialt företag är. 

Universaltorget
Verksamheten som startade 2011 beskrivs på www.universaltorget.se som ett kooperativ som drivs i 
form av en ekonomisk förening. Vidare sägs att:

”Företaget startade efter utbildning i socialt företagande som Mora kommun tillsammans med Coompanion 
Dalarna genomförde vid enheten arbete och utveckling. Universaltorget bedriver en affärsverksamhet där den 
egna förmågan och medarbetarnas samlade kunskaper står i centrum. 

Sociala företag handlar om företag som binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och 
samhällets behov av tjänster. 
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•	 Företagande vars huvudsakliga ändamål är att genom företagande integrera personer som står långt från 
arbetsmarknaden.

•	 Driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.
•	 Huvudsakligen återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten eller liknande verksamhet.
•	 Skapar delaktighet för medarbetare genom ägande, avtal eller annat väl dokumenterat sätt.
•	 Det handlar om företag vars medarbetare under lång tid – eller kanske aldrig – haft ett arbete att gå till.”

Denna beskrivning är till stor del hämtad från den definition av arbetsintegrerande sociala företag 
som Tillväxtverket har formulerat.

Medarbetarna hos Universaltorget har med stöd av utomstående utarbetat en värdegrund och vision 
som ska vara styrande för verksamheten: 

”Universaltorgets vision är att stötta alla medarbetare till arbete och anställning samt leverera tjänster och 
produkter med bästa service och kvalitet som gör att kunden väljer oss igen. Universaltorgets grundsyn är att 
möta såväl medarbetare som kunder med respekt. Universaltorget värnar om människors lika värde där alla är 
unika och får känna sig behövda utifrån förmåga. Universaltorget har kunden i fokus samt levererar produkter 
och tjänster med kvalitet.”

Universaltorget ha i likhet med Södra Dalarnas Serviceteam en tydligt värderingsmässigt grundad 
beskrivning av verksamhetens syfte och målsättningar.

Utvärderarnas reflektioner kring de arbetsintegrerande  
sociala företagens beskrivningar av sig själva

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 har en annan utformning  
än övriga verksamheters hemsidor. 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 
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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 trygghets- 
garanti. 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 
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 samhälls- 
och 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 pris- 
angivelser. De olika verksamheterna kan lära sig mycket av varandra genom att studera varandras 
hemsidor.

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. 



1212

• 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 arbets- 
sökandes 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. 

De arbetsintegrerande sociala företagens 
verksamhet och organisation
I detta avsnitt beskrivs kortfattat de aktuella verksamheternas affärsidé, tjänsteutbud och  
organisation eftersom det har stor betydelse för den långsiktiga hållbarheten i företagen.

Södra Dalarnas Serviceteam 
Det finns grundläggande information om de tjänster som erbjuds samt kontaktuppgifter på  
hemsidan. En enkel broschyr används också för direktreklam och denna har delats ut i vissa  
bostadsområden. Följande tjänsteområden anges på hemsidan och i broschyren:

• Städtjänster
• Utomhustjänster
• Fikacatering
• Kompletterande service till äldre
• Husdjursservice
• Kopieringstjänster

Vissa av tjänsterna genomförs med ROT- och RUT-avdrag men det saknas prisangivelser.  
Verksamheten har i dagsläget få uppdrag. Omsättningen under 2013 är inte känd. Förutom arbets- 
ledaren finns tre anställda.
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En av de biträdande projektledarna i Kompetensbyrån har varit mycket delaktig i att omstrukturera  
verksamheten till den form den har idag. En ny styrelse tillsattes nyligen och en arbetsledare 
rekryterades. Vid intervjuer i verksamheten uppger medarbetarna att tre personer ska dela ansvaret 
för ledningen av verksamheten men att det är oklart hur denna ansvarsfördelning ser ut. 

Genom förändringarna i verksamheten men även genom att verksamheten nu har anskaffat de 
arbetsverktyg de behöver för att utföra erbjudna tjänster samt att personal har deltagit i utbildningar 
i projektet Kompetensbyrån har förutsättningar skapats för en positiv utveckling av verksamheten 
under år 2014. Affärsidén behöver dock utvecklas för att minska säsongsberoendet kopplat till 
utetjänsterna.

DalaHänder
DalaHänder har en informativ hemsida där tjänsteutbudet först beskrivs övergripande och därefter 
beskrivs varje tjänsteområde mer utförligt. Städområdet är särskilt väl beskrivet. Tydliga prisuppgifter 
finns för alla typer av tjänster. De huvudsakliga tjänsterna finns inom följande områden:

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

Av enkäter och intervjuer framgår att verksamheten under föregående år hade en miljon kronor i 
omsättning. Det är okänt hur stor volym lönesubventionerna har. De två arbetsledarlönerna finansieras  
genom Allmänna Arvsfonden. 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 sju personer 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. 



1414

ViKan
ViKan har också ett brett utbud av tjänster såväl för privatpersoner (ROT och RUT), företag och 
föreningar. På hemsidan, www.vikan.n.nu anges följande områden:

• Trädgårdsskötsel
• Städning
• Inköp/ärenden
• Huset
• Diverse småjobb

En speciell nisch är att de producerar äppelmust. Priser anges på ett tydligt sätt med och utan  
ROT- respektive RUT-avdrag.

Verksamheten har en omsättning på en miljon kronor. Det är oklart om lönestöden är inräknade  
i detta. Verksamheten uppges inte ge något ekonomsikt överskott.

Som de flesta av de andra verksamheterna är inflödet av uppdrag starkt säsongsberoende vilket 
hänger samman med att huvuddelen av uppdragen handlar om utejobb. ViKan har tre anställda.

Siljansnäsresursen
Verksamheten har en hemsida med grundinformation och kontaktuppgifter. Det finns två huvud- 
sakliga verksamhetsområden; jordbruk och hushållsnära tjänster. En speciell nisch är tillsyn av hus 
som ägaren inte nyttjar kontinuerligt. 

Inom området hushållsnära tjänster erbjuds:

• Städning
• Tvätt/Strykning
• Fönsterputs
• Flytta saker från vind/förråd till återvinning
• Gräsklippning
• Snöskottning/Sandning
• Enklare trädgårdsskötsel
• Ledsagning/Promenader
• Ärenden/Inköp
• Trava ved
• Se efter huset

Företaget säljer ekologiskt nötkött under eget varumärke, ”Smak af  Siljansnäs”.
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Tydlig information finns om priser samt möjlighet till ROT- respektive RUT-avdrag.

Verksamheten har en omsättning på knappt två och en halv miljon varav tjänsteintäkter utgör cirka 
en miljon kronor. I dagsläget finns fyra anställda på hel- eller deltid samt två timanställda.

Långshyttans Bruksservice
Denna verksamhet startade 2012 och utför tjänster inom följande områden:

• Utomhustjänster
• Service till äldre
• Kurser och workshops
• Tvätt och syservice
• Rengöring av gravstenar
• Återbruksverkstad
• Tapetserarverkstad
• Turistlogi

Varje område beskrivs sedan med ett antal tjänster inom respektive område. Prisuppgifter saknas.

2012 var omsättningen cirka åttahundratusen kronor varav en fjärdedel lönesubventioner. 

Långshyttans Bruksservice har tre anställda.

Universaltorget
Verksamheten har en hemsida med grundinformation och kontaktuppgifter. De tjänster som erbjuds 
finns inom följande områden:

• Data, mobil, TV & Parabol
• Cykelreparationer & Service
• Fixartjänster/tomttjänster (RUT-tjänster)
• Kognitiva hjälpmedel (Pictogram)

Priser anges på ett tydligt sätt med och utan RUT-avdrag. Verksamheten har en omsättning på  
drygt etthundratusen kronor. Universaltorget har tre anställda samt en arbetsledare som är anställd av  
kommunen.
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Arbetsmiljö och delaktighet
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 % av sin 
egen förmåga och att vara delaktig i sin egen och verksamhetens utveckling på olika sätt. Av denna 
anledning ställdes ett antal frågor kring den upplevda arbetsmiljön och delaktigheten i enkätformulären  
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 upplevs av de svarande på följande sätt:

• 95 % av de anställda och 77 % av de arbetssökande anser att de får ett bra bemötande  
i verksamheten. 

• 74 % av de anställda och 62 % av de arbetssökande anser att deras erfarenheter och  
kunskaper tas tillvara i verksamheten. 

• 79 % av de anställda och 69 % av de arbetssökande anser att kraven i arbetet är  
utformade utifrån deras individuella förutsättningar. 

• 74 % av de anställda och 77 % av de arbetssökande anser att de har lagom mycket att göra. 
• Av de som inte har en handledarfunktion i företagen så uppfattar 69 % av de anställda och  

en lika stor andel av de arbetssökande att de får handledning i arbetet. Dessutom svarar 31 %  
av de arbetssökande att de inte arbetar tillsammans med någon när de utför sitt arbete.

• 74 % av de anställda och 54 % av de arbetssökande uppger att de får konstruktiv feedback  
på det arbete de utför. 

• 84 % av de anställda och en lika stor andel av de arbetssökande upplever sig ha en trygg 
arbetsmiljö. 

• 74 % av de anställda och 77 % av de arbetssökande upplever ett tillåtande och accepterande 
arbetsklimat på arbetsplatsen. 

• 84 % av de anställda och 69 % av de arbetssökande uttrycker att de känner arbetsglädje. 
• 79 % av de anställda och 69 % av de arbetssökande upplever att de får möjlighet att utvecklas  

i jobbet. 
• 68 % av de anställda och 46 % av de arbetssökande anser att det finns stabilitet och  

struktur i den verksamhet där de arbetar. 

Analysen av frågorna försvåras av att vissa respondenter valt att undvika att svara på frågorna medan 
andra 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.  
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Ett betydande problem är den ojämna arbetsbelastningen. 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. 

Beträffande möjligheterna till delaktighet uttrycks följande:

• 89 % av de anställda och 62 % av de arbetssökande upplever sig delaktiga i en arbetsgemenskap. 
• 84 % av de anställda och 77 % av de arbetssökande anser att de har möjlighet att påverka vad de 

ska utföra för arbetsuppgifter.
• 84 % av de anställda och 69 % av de arbetssökande vill vara delaktiga i utvecklingen av det  

sociala företaget. 69 % av de arbetssökande ser detta som deras största möjlighet att bryta sin 
arbetslöshet.

• 62 % av de anställda och 13 % av de arbetssökande som verkar i en ekonomisk förening är 
medlemmar i denna. 

• 67 % av de anställda och 33 % av de arbetssökande som verkar i en ideell förening är 
 medlemmar i denna. 

Arbetsgemenskapen är en viktig del. Det är anmärkningsvärt 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 delaktighet 
i utvecklingen av den fagliga verksamheten och en stor andel av de anställda är medlemmar i den 
ekonomiska eller ideella föreningen. Intervjuerna ger dock en bild av att färre aktivt deltar i möten 
där beslut fattas om verksamheternas utveckling. Det primära intresset är att bli anställd och att 
kunna behålla denna anställning. Om den kooperativa beslutsformen ska gynna verksamheternas 
utveckling så skulle det behöva finnas ett tydligare entreprenöriellt tänkande bland medlemmarna. 
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Utvärderarnas reflektioner kring de arbets- 
integrerande sociala företagens verksamhet 
och organisation
I detta avsnitt analyserar utvärderarna de aktuella verksamheternas affärsidéer, tjänsteutbud och 
organisation.

Strategierna för att främja både ekonomiska och 
sociala mål behöver utvecklas

Alla verksamhetsansvariga utom en svarar i enkätundersökningen 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. 

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. 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 verksamhets- 
utvecklande. 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.

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 sex undersökta verksamheterna som betraktar  
sig som arbetsintegrerande sociala företag uppger tre att de inte har något ekonomiskt överskott  
och tre 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. 
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Samtidigt har verksamheterna redovisat sammanlagt 23 anställda och 18 personer i olika former  
av arbetsträning. Detta är anmärkningsvärt med tanke på de relativt små omsättningarna i verksam- 
heterna men möjliggörs tack vare lönesubventioner från Arbetsförmedlingen samt i några fall hand- 
ledarlöner som betalas av annan organisation.

För tillfället har de flesta av de besökta verksamheterna en nedgång i volymen uppdrag. Som framgått 
av rapporten har samtliga verksamheter ett betydande inslag av RUT- och ROT-tjänster. De verksam- 
heter där dessa tjänster till stor del består av trädgårdsservice eller liknande som endast kan utföras 
vissa tider på året har naturligt större säsongsvariationer i uppdragen än de verksamheter som har ett 
betydande inslag av städning, fastighetsservice och liknande tjänster som utförs året runt. Vissa av 
verksamheterna har också andra typer av uppdrag som breddar affärsplattformen och på så sätt ger 
fler möjligheter till uppdrag. Av betydelse är också i vilken utsträckning medarbetarna i det sociala 
företaget har möjlighet till och är öppna för att växla mellan olika arbetsuppgifter. 

I samtliga verksamheter har det uppstått en social gemenskap i arbetsgruppen som har stor betydelse 
för de flesta, både anställda och arbetssökande. Som påpekats tidigare har också ett betydande antal 
anställningar genererats i verksamheterna. 

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 enkäten fördelas enligt följande:

• 26 % har varit anställda kortare tid än 6 månader.
• 37 % har varit anställda 6-12 månader.
• 37 % har varit anställda längre tid än 12 månader.
 

Siffrorna visar att 63 % av de anställda har anställts under det senaste året. Detta visar att potentialen 
att anställa har ökat. Samtidigt har nyanställningarna till 75 % skett i ett av de sex 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 % 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 arbetsmarknads- 
insats 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.



2020

Ledningskompetensen är central för att utveckla 
de arbetsintegrerande sociala företagen

Utvärderingen visar att ledningskompetensen i de arbetsintegrerande sociala företagen är viktig. 

De som nu leder verksamheterna har haft och har stor inverkan på utvecklingen av verksamheterna. 
Södra Dalarnas Serviceteam har en speciell situation eftersom en omstrukturering av verksamheten 
har skett under hösten. 

Den primära drivkraften för intervjuade ledningspersoner att vara verksamma i ett arbetsintegrerande 
socialt företag är att vara 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 sju verksamhets- 
ansvariga arbetar ideellt medan fem 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 enkätsvaren 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. 

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.  
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 enkätrespondenterna utvecklingen av lönsamheten som en utmaning. Det är istället 
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personalfrågorna som förs fram som den stora utmaningen. Även om den sociala gemenskapen i de 
aktuella företagen har stor betydelse så är samspelet och kommunikationen i gruppen utmaningar i 
flera fall. 

Utformningen av arbetsmarknadspolitiken upplevs skapa osäkerhet i personalförsörjningen. Flera 
efterlyser tätare kontakt med ledningspersonal hos främst Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
Dessutom önskas mer djupgående information om 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.

Projektet Kompetensbyrån och dess påverkan 
på utvecklingen i de sociala företagen
Bland de sex verksamheter som rapporten huvudsakligen baseras på hade fem verksamheter startat 
redan innan projektet påbörjade sin verksamhet. En av verksamheterna har startats under projekt- 
tiden med visst stöd från projektet. En av de verksamheter som hade bildats redan innan projektet 
startade har fått omfattande stöd för att omstrukturera sin verksamhet. Därutöver har som angivits  
ovan Affär´n i Leksand och Ludvika Finsam fått mycket stöd för att initiera socialt företagande. 
Projektet Kompetensbyrån har generellt sett stärkt de i projektet deltagande verksamheterna främst 
genom de kompetensutvecklingsinsatser som verksamheternas medarbetare har deltagit i. 

Projektet Kompetensbyrån stödjer således både initiativ till att utveckla nya sociala företag och 
utvecklingen av redan etablerade sociala företag. Detta är värdefullt då det mycket tydligt framgår av 
utvärderingsmaterialet att även de sociala företag som har verkat i ett par år har omfattande behov  
av stöd för att utveckla sina verksamheter.

Det har i utvärderingsarbetet också tydliggjorts att det finns behov av kompetensutveckling både på 
individnivå och på verksamhetsnivå. Kommande utvecklingsprojekt samt inkubatorns verksamhet 
bör därför omfatta lärande på såväl individ- som organisationsnivå. Lärande på individnivån behövs 
såväl för de arbetssökande som för anställd personal i de sociala företagen. 

De som är anställda i de undersökta företagen har varit detta under olika lång tid. Utvärderingen visar 
att 63 % av de anställda har anställts under det senaste året. Detta visar att potentialen att anställa har 
ökat. Samtidigt har nyanställningarna till 58 % skett i ett av de sex företagen. Ett av företagen har 
nämligen utvecklats i rask takt under år 2013 och kunnat anställa sammanlagt 7 arbetssökande. 

De kompetensutvecklingsinsatser som medarbetare i verksamheterna har fått del av genom projektet  
Kompetensbyrån har både breddat möjligheterna att ta olika uppdrag och att höja kvaliteten i de 
tjänster verksamheterna utför. De flesta är mycket nöjda med det stöd de fått från Kompetensbyrån. 

Förutom kompetensutvecklingsinsatserna har verksamheternas medarbetare deltagit i gemensamma 
erfarenhetsutbyten, seminarier, workshops, studieresor med mera. Samtliga insatser uppfattas i 
huvudsak ha haft ett bra innehåll och en bra struktur samt varit till nytta för verksamheterna.
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Några verksamheter har fått ett mer omfattande stöd i form av:

• Värdegrundsarbete i hela arbetslag under ledning av extern konsult.
• Konsultativt stöd från projektpersonal i samband med uppstart av verksamhet.
• Konsultativt stöd från projektets personal i olika verksamhetsfrågor.
• Stöd i omstrukturering av verksamheten från projektets personal.

Även dessa insatser har varit uppskattade och uppfattas ha varit till stor nytta för respektive verksamhet.  
Eftersom många anställda är relativt nyanställda har alla inte hunnit ta del av insatser i projektet.

Utvärderarna drar av genomförda enkäter och intervjuer slutsatsen att projektet Kompetensbyrån 
har haft betydande positiv inverkan på den tillväxt som har skett i de berörda sociala företagen.

Få verksamheter är dock initierade kring vad den ekonomiska föreningen Kompetensbyrån har för 
syfte och målsättningar. De intervjuade ledningspersonerna har inte heller så många synpunkter kring 
vad den framtida inkubatorn skulle kunna erbjuda dem. Det uttrycks dock vara viktigt att fortsatt ha 
tillgång till kompetensutveckling och att detta bör avse både anställda och personer i arbetsträning. 

Med anledning av ovanstående bör insatser genomföras för att initiera en dialog kring behov och 
förutsättningar i de sociala företagen i relation till den framtida inkubatorns verksamhet.

Projektet Kompetensbyrån har kunnat erbjuda ett stort antal kompetensutvecklingsinsatser och 
andra aktiviteter som stöd för lärande på individ- och organisationsnivå. Detta har enligt enkät- 
respondenterna bidragit både till personlig utveckling och till verksamhetsutveckling. De verk- 
samheter som har deltagit dels i Coompanions affärsutvecklingsprojekt och i värdegrundsarbete  
med extern konsult har fått möjlighet till strukturerad reflektion kring företagens verksamhet. 

Utvärderarna menar att det finns ett stort framtida behov i verksamheterna av denna typ av  
strukturerad reflektion under ledning av utomstående för att verksamheterna i högre utsträckning  
än vad som är fallet idag ska kunna utvecklas till lärande miljöer.

32 % av de anställda som besvarat utvärderarnas enkät har en handledarfunktion. Flera av dessa  
efterfrågar handledarutbildning. Därför är det positivt att en sådan nu ska genomföras i projektet. 
Det finns också fortsatt efterfrågan på utbildningar som utbildning inom trädgård, motorsågs- och 
röjsågsutbildningar, städutbildningar med mera. Ett behov som enstaka personer har framfört är att 
få del av arbetsmarknadsutbildningar som kan göra dem mer anställningsbara utanför det sociala 
företaget.

Ett behov som framförs är också en mer frekvent och djupgående kommunikation med Kompetensbyrån  
kring frågor som det finns gemensamt intresse för att ta upp med framförallt Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. Ett uttryckt behov är generell information om Arbetsförmedlingens uppdrag 
och insatser. 
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Åtta politikers syn på socialt företagande 
och på Kompetensbyrån
Som en del i utvärderingen har åtta politiker intervjuats på telefon kring sina kunskaper om och 
inställning till socialt företagande i allmänhet och projektet Kompetensbyrån i synnerhet. Urvalet av 
intervjupersoner är inte slumpmässigt utan har skett utifrån projektledarens kunskaper om respektive 
kommun.

Kännedom om projektet Kompetensbyrån
Kännedomen om projektet Kompetensbyrån är varierande bland de intervjupersoner som utvärderarna  
varit i kontakt med. En del är välinformerade medan andra mer har perifer kunskap om projektet. 
Kunskapen om projektet har enligt flera av de intervjuade förmedlats via annan politiker och/eller 
tjänstemän samt via Finsam. Informationstillgången om projektet Kompetensbyrån har inte varit 
kontinuerlig och har till övervägande del bestått av muntlig information ofta förmedlad i andra hand. 
Den höga graden av generellt informationsflöde till politiker gör att information om Kompetensbyrån  
utgör en liten del av all annan information som de politiska beslutsfattarna får del av. 

De flesta intervjupersonerna är väl insatta i syftet med projektet som uttrycks vara att skapa möjligheter 
för start av sociala företag och att stödja fortlevnaden av sociala företag i region Dalarna.  
”Kompetensbyrån verkar vara ett kompetensforum för sociala företag där man kan få stöd och hjälp att starta 
sociala företag”, säger en intervjuperson. De flesta intervjuade anser att sociala företag ska finnas för 
dem som står långt från arbetsmarknaden och som har behov av extra stöd för att komma i arbete. 
”Sociala företag skapar arbete och höjer självkänslan hos de arbetssökande”, är en åsikt som framförs.

Få känner till att Kompetensbyrån har en hemsida med information dit de kan vända sig för att få 
mer information om projektet och om sociala företag i Dalarna. Det är ändå väl känt bland politiker 
att det existerar sociala företag i Dalarna både inom och utom Kompetensbyråns regi.  
Intervjupersonerna har dock inte någon djupgående kunskap om dessa företag.

Kännedom om socialt företagande
Två av de intervjuade har engagerat sig i socialt företagande mer än de övriga intervjupersonerna 
och på så vis kommit i kontakt med socialt företagande och Kompetensbyrån i högre utsträckning 
jämfört med övriga.

De intervjuade känner på ett grundläggandeplan till vad socialt företagande handlar om i relation  
till Tillväxtverkets kriterier. ”Det handlar om medbestämmande, vinst åter till företaget samt att hjälpa 
långtidsarbetslösa till jobb”, menar en intervjuperson. ”Det handlar om att se individen. Alla får inte  
plats på arbetsmarknaden”, säger en annan.
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De intervjuade pekade både på möjligheter och svårigheter med att starta och driva sociala företag. 
För att sociala företag ska bli hållbara menade flera att det är viktigt att det finns eldsjälar som kan 
utveckla hållbara affärsidéer och företagandet. De flesta menar att detta skapar en grund för det  
sociala företaget att klara sig på egen hand. Offentliga organisationer som kommunerna kan köpa 
tjänster av de sociala företagen samt tillgodose behov av råd och stöd i företagens startfas. Man är 
dock mindre benägen att ge ekonomiska stöd. Det anses viktigt att de sociala företagen skapar  
möjligheter för arbetssökande till arbete så att de inte fastnar på rehabiliteringsplatser i de sociala 
företagen.

Inställning till projektet och det sociala företagandet
Det framgår av intervjumaterialet att de intervjuade i hög utsträckning är positiva till förekomsten  
av sociala företag. 

”Sociala företag kan skapa arbetstillfällen”.

Kompetensbyrån anses tillföra nytta genom att vara en förebild och initiativtagare. Kompetensbyrån 
kan också som fristående stödverksamhet vara en viktig kontakt mot myndigheter och agera i de 
sociala företagens intresse på ett sätt som kommuner inte har möjlighet till menar flera intervju- 
personer. Dessutom uppfattas projektet kunna bidra till vidareutbildning av personalen vilket kan 
skapa en långsiktig hållbarhet för de berörda sociala företagen. Därför behövs det fler initiativ 
liknande projekt Kompetensbyrån uppger några intervjupersoner. Behovet av att sprida information 
om socialt företagande är stort men betydelsefullt för att fler ska kunna få chansen till ett arbete.  
En intervjuperson uttrycker behovet av fler vägar till anpassade arbetsplatser via exempelvis Samhall, 
föreningar och till viss del kommuner.  

Flertalet av de intervjuade är övertygade om att sociala företag skapar nya arbeten för dem som inte 
får tillgång till den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden har höga krav på arbetstempo och 
produktivitet i en arbetsmiljö där tid och stöd för enskilda individer med särskilda behov inte prioriteras 
uttrycker flera intervjupersoner. 

Kommunernas ansvar för utveckling av det sociala 
företagandet

Av intervjuerna framkommer en rad olika möjligheter för kommuner att stödja socialt företagande. 

Flera politiker pekar på det samhällsansvar som finns för varje medborgare i en kommun och där 
sociala företag kan vara en del av lösningen på arbetslöshetsproblematiken. Flera intervjupersoner 
uttrycker att kommunen endast bör ge stöd i den inledande fasen och att de sociala företagen 
därefter ska klara sig på egen hand.

En viktig del i stödet till sociala företag uppfattas vara samverkan mellan offentliga organisationer. 
En intervjuperson menar att alla kan bidra med varsin del. Kommuner kan bistå med lokaler,  
mötesplatser, samordning och kunskap. Stöd behöver inte alltid betyda pengar utan också kompetens 
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i företagande. Finsam kan också vara en del av samarbetet. Flera intervjupersoner påpekar att i 
slutändan betalas insatserna från samma plånbok oavsett vem av de inblandade organisationerna 
som står för finansieringen. 

Det förs diskussioner mellan 4-5 kommuner i regionen kring upphandlingar med sociala kriterier  
via en gemensam upphandlingsenhet. Ännu har dock inga beslut tagits. En av de intervjuade 
menar att kommunen ska stödja genom att köpa tjänster av sociala företag då den privata 
marknaden inte uppfattas existera inom de områden där sociala företag verkar. 

Det framkommer också flera upplevda hinder i kommunernas ansvar för utvecklingen av socialt 
företagande. En intervjuad uppfattar att Lagen om offentlig upphandling förhindrar stöttning 
till sociala företag. En annan menar att konkurrens kan försvåras om sociala företag uppbär 
samhällsstöd då det kan innebära att priserna ”dumpas”. För att inte skapa snedvriden konkurrens  
uppfattas det vara viktigt att de sociala företagen har marknadsmässiga priser och erbjuder  
tjänster med hög kvalitet.

”De sociala företagen ska göra det på samma villkor som andra företag. Det ska kosta lika mycket med 
en kopp kaffe oavsett hur caféet drivs”.

Övrigt
De intervjuade ser ett behov av att informationen om socialt företagande förbättras. De efter- 
lyser konkret information vid sammanträden, exempelvis vid kommunstyrelsemöten, för att  
få ett brett genomslag för informationen. Flera uttrycker önskemål om att personal från  
Kompetensbyrån i ökad utsträckning besöker kommunerna för att sprida kunskaper om socialt 
företagande. Det uppfattas behöva skapas en större förståelse för vinsterna med socialt företagande.  
Näringslivet antas också kunna spela en större roll än vad som är fallet idag då vinstdrivande 
företag har kunskaper som kan komma till användning för sociala företag. 

”Socialt företagande är en näringslivsfråga” menar en av de intervjuade. Flera intervjupersoner tar 
också upp att det kan vara kontraproduktivt att skilja ut sociala företag från annat företagande 
och menar att även småföretag återinvesterar sina vinster och att småföretagare många gånger 
har ett starkt socialt engagemang.

Utvärderarna uppfattar att kunskaperna om det sociala företagandet i stor utsträckning förefaller 
spridas mellan personer som på något sätt ingår i nätverk där det finns personer med intresse 
för socialt företagande. Om insatserna intensifieras för att sprida kunskapen i sammanhang där 
politiker träffas i sitt dagliga arbete så skulle informationsspridningens effekter kunna förstärkas.  
Det handlar till stor del om att få upp frågorna som rör det sociala företagandet på olika 
politiska mötesagendor.   
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Avslutande reflektioner
Det är viktigt för styrgruppen i projektet Kompetensbyrån, för de berörda verksamheterna och  
för styrelsen i den framtida inkubatorn, Kompetensbyrån för sociala företag, att reflektera kring  
möjligheterna för att utveckla strategierna såväl i relation till de ekonomiska som till de sociala målen.

• Vad kan/bör göras för att ytterligare utveckla affärsidéerna? 
• Behövs mer entreprenörskap och entreprenöriell kompetens i verksamheterna och hur kan  

detta i så fall tillgodoses?
• Vilken betydelse har marknadsföringen av verksamheterna och hur kan den utvecklas?
• På vilka sätt skulle den befintliga personalstyrkan i verksamheterna kontinuerligt kunna utvecklas? 
• Finns intresse och kompetens för att arbeta med professionell arbetslivsinriktad rehabilitering? 

Hur kan detta i så fall utvecklas?
• Vad kan företagen själva göra? Vilka behov kan tillgodoses av Kompetensbyrån under återstoden 

av projekttiden? Vad kan den framtida inkubatorverksamheten erbjuda?

Utvärderarna har uppmärksammat att det finns mycket engagemang, kunskap och utvecklings- 
förmåga i de aktuella sociala företagen. Detta har fått oss att våga tydliggöra såväl det som fungerar 
bra och det som fungerar mindre bra i dagsläget. Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till 
en fortsatt konstruktiv dialog kring projektet Kompetensbyrån och de sociala företag samt initiativ 
till sådana som ingår i projektet.

Helsingborg

2014-01-21

Framtidsutbildning AB

   

Bo Eriksson      Lars Berg
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Enkät till verksamhetsansvariga (Bilaga 1) 

Antal svarande: 7 

 

Är verksamheten ett arbetsintegrerande socialt företag som du uppfattar det? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 7 100,00% 

Nej 0 0,00% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  7 100,00% 

 

Hur uppfattar du balansen mellan verksamhetens ekonomiska mål respektive 

verksamhetens sociala mål? 

Svarsalternativ Antal % 

De ekonomiska målen är mer prioriterade än de 
sociala målen. 

0 0,00% 

De sociala målen är mer prioriterade än de 
ekonomiska målen. 

1 14,29% 

De ekonomiska och sociala målen är lika högt 
prioriterade. 

6 85,71% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  7 100,00% 

 

I vilken organisationsform drivs verksamheten? 

Svarsalternativ Antal % 

Ekonomisk förening 5 71,43% 

Ideell förening 2 28,57% 

Annan organisationsform 0 0,00% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  7 100,00% 
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Ger verksamheten ett ekonomiskt överskott? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 3 42,86% 

Nej 3 42,86% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 1 14,29% 

  7 100,00% 

 

Vilken/vilka roller har du i organisationen? 

Svarsalternativ Antal % 

Styrelsens ordförande 3 42,86% 

Annan styrelsepost 1 14,29% 

Verksamhetsansvarig chef 5 71,43% 

Personalansvarig 5 71,43% 

Budgetansvarig 4 57,14% 

Handledare 5 71,43% 

Administratör 2 28,57% 

Ekonom 1 14,29% 

Marknadsförare 4 57,14% 

Deltar i produktionen av varor och/eller tjänster som 
verksamheten erbjuder 

5 71,43% 

Annan roll 2 28,57% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

Flerval     

 

 

Uppbär du lön för ditt arbete? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 5 71,43% 

Nej 2 28,57% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  7 100,00% 
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På vilka områden ser du att du själv skulle behöva kompetensutveckling? 

Svarsalternativ Antal % 

Ledning och styrning av verksamheten 5 71,43% 

Produktutveckling 3 42,86% 

Marknadsföring och försäljning 3 42,86% 

Upphandlingsfrågor 4 57,14% 

Produktions- och verksamhetsfrågor 2 28,57% 

Kvalitetsutvecklingsfrågor 1 14,29% 

Personalfrågor 5 71,43% 

Ekonomifrågor 4 57,14% 

Administrativa frågor 1 14,29% 

Annat område 0 0,00% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

Flerval     

 

Har du deltagit i någon av följande aktiviteter som Kompetensbyrån har 

anordnat? 

Svarsalternativ Antal % 

Utbildning 2 28,57% 

Studieresa 2 28,57% 

Gemensam träff för erfarenhetsutbyte 6 85,71% 

Seminarium/workshop 4 57,14% 

Annan aktivitet 0 0,00% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 1 14,29% 

Flerval     

 

Har du fått stöd i ditt arbete av personal från Kompetensbyrån? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 6 85,71% 

Nej 1 14,29% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  7 100,00% 
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Om ja, är du nöjd med det stöd du fått av personal från Kompetensbyrån? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 6 100,00% 

Nej 0 0,00% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  6 100,00% 
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Enkät till anställda )Bilaga 2) 

Antal svarande: 19 

 

Hur länge har du varit anställd i det sociala företaget? 

Svarsalternativ Antal % 

Kortare tid än 6 månader 5 26,32% 

6-12 månader 7 36,84% 

Längre tid än 12 månader 7 36,84% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 

 

Hade du praktik, arbetsträning eller liknande innan du blev anställd i det sociala 

företaget? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 13 68,42% 

Nej 4 21,05% 

Vet ej 2 10,53% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 

 

Om ja, under hur lång tid hade du praktik, arbetsträning eller liknande innan du 

blev anställd? 

Svarsalternativ Antal % 

Kortare tid än 6 månader 5 33,33% 

6-12 månader 5 33,33% 

Längre tid än 12 månader 5 33,33% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  15 100,00% 

 

  



   
 
 

2 
 

Har du en handledarfunktion i företaget? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 6 31,58% 

Nej 12 63,16% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 1 5,26% 

  19 100,00% 

 

Har du deltagit i någon av följande aktiviteter som Kompetensbyrån har 

anordnat? 

Svarsalternativ Antal % 

Utbildning 15 78,95% 

Studieresa 6 31,58% 

Gemensam träff för erfarenhetsutbyte 9 47,37% 

Seminarium/workshop 7 36,84% 

Annan aktivitet 0 0,00% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 1 5,26% 

Flerval     

 

Har du fått stöd i ditt arbete av personal från Kompetensbyrån? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 7 36,84% 

Nej 8 42,11% 

Vet ej 4 21,05% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 

 

Om ja, är du nöjd med det stöd du fått av personal från Kompetensbyrån? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 4 57,14% 

Nej 1 14,29% 

Vet ej 2 28,57% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  7 100,00% 
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Om nej, skulle det finnas behov av stöd från Kompetensbyrån? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 5 62,50% 

Nej 3 37,50% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  8 100,00% 

 

Får du ett bra bemötande i verksamheten? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 18 94,74% 

Nej 0 0,00% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 1 5,26% 

  19 100,00% 

 

Tas dina erfarenheter och kunskaper tillvara i verksamheten? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 14 73,68% 

Nej 0 0,00% 

Vet ej 4 21,05% 

Har ej svarat 1 5,26% 

  19 100,00% 

 

Är kraven i arbetet utformade efter dina individuella förutsättningar? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 15 78,95% 

Nej 0 0,00% 

Vet ej 3 15,79% 

Har ej svarat 1 5,26% 

  19 100,00% 
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Har du lagom mycket att göra? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 14 73,68% 

Nej 3 15,79% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 2 10,53% 

  19 100,00% 

 

Utför du dina arbetsuppgifter tillsammans med andra? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 16 84,21% 

Nej 3 15,79% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 

 

Får du handledning i ditt arbete? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 9 47,37% 

Nej 9 47,37% 

Vet ej 1 5,26% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 

 

Får du konstruktiv återkoppling på det arbete du utför? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 14 73,68% 

Nej 2 10,53% 

Vet ej 3 15,79% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 
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Har du en trygg arbetsmiljö? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 16 84,21% 

Nej 2 10,53% 

Vet ej 1 5,26% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 

 

Är det ett tillåtande och accepterande klimat på arbetsplatsen? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 14 73,68% 

Nej 1 5,26% 

Vet ej 3 15,79% 

Har ej svarat 1 5,26% 

  19 100,00% 

 

Känner du arbetsglädje? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 16 84,21% 

Nej 1 5,26% 

Vet ej 1 5,26% 

Har ej svarat 1 5,26% 

  19 100,00% 

 

Får du möjlighet att utvecklas i jobbet? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 15 78,95% 

Nej 2 10,53% 

Vet ej 1 5,26% 

Har ej svarat 1 5,26% 

  19 100,00% 
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Upplever du att det finns struktur och stabilitet i verksamheten? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 13 68,42% 

Nej 2 10,53% 

Vet ej 2 10,53% 

Har ej svarat 2 10,53% 

  19 100,00% 

 

Känner du att du är delaktig i en arbetsgemenskap? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 17 89,47% 

Nej 1 5,26% 

Vet ej 1 5,26% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 

 

Har du möjlighet att påverka vad du ska göra? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 16 84,21% 

Nej 3 15,79% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 

 

Vill du vara delaktig i utvecklingen av det sociala företagets verksamhet? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 16 84,21% 

Nej 0 0,00% 

Vet ej 3 15,79% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 
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Drivs det sociala företaget som en ekonomisk förening? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 13 68,42% 

Nej 5 26,32% 

Vet ej 1 5,26% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  19 100,00% 

 

Om ja, är du medlem i den ekonomiska föreningen? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 8 61,54% 

Nej 5 38,46% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  13 100,00% 

 

Drivs det sociala företaget som en ideell förening? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 3 15,79% 

Nej 15 78,95% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 1 5,26% 

  19 100,00% 

 

Om ja, är du medlem i den ideella föreningen? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 2 66,67% 

Nej 1 33,33% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  3 100,00% 
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Enkät till arbetssökande (Bilaga 3) 

Antal svarande: 13 

 

Känner du till projektet Kompetensbyrån? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 12 92,31% 

Nej 1 7,69% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  13 100,00% 

 

Har du deltagit i någon av följande aktiviteter som Kompetensbyrån har 

anordnat? 

Svarsalternativ Antal % 

Utbildning 8 61,54% 

Studieresa 5 38,46% 

Gemensam träff för erfarenhetsutbyte 3 23,08% 

Seminarium/workshop 0 0,00% 

Annan aktivitet 1 7,69% 

Vet ej 2 15,38% 

Har ej svarat 2 15,38% 

Flerval     

 

Vad är ditt mål med att delta i den här verksamheten? 

Svarsalternativ Antal % 

Kunna bli anställd i det sociala företaget här 9 69,23% 

Kunna bli anställd i annat socialt företag 4 30,77% 

Kunna bli anställd i en förening 2 15,38% 

Kunna bli anställd i ett privat företag 4 30,77% 

Kunna bli anställd i offentlig sektor 2 15,38% 

Annan målsättning 4 30,77% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

Flerval     
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Får du ett bra bemötande i verksamheten? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 10 76,92% 

Nej 0 0,00% 

Vet ej 1 7,69% 

Har ej svarat 2 15,38% 

  13 100,00% 

 

Tas dina erfarenheter och kunskaper tillvara i verksamheten? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 8 61,54% 

Nej 2 15,38% 

Vet ej 2 15,38% 

Har ej svarat 1 7,69% 

  13 100,00% 

 

Är kraven i arbetet utformade efter dina individuella förutsättningar? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 9 69,23% 

Nej 1 7,69% 

Vet ej 1 7,69% 

Har ej svarat 2 15,38% 

  13 100,00% 

 

Har du lagom mycket att göra? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 10 76,92% 

Nej 2 15,38% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 1 7,69% 

  13 100,00% 
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Utför du dina arbetsuppgifter tillsammans med andra? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 7 53,85% 

Nej 4 30,77% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 2 15,38% 

  13 100,00% 

 

Får du handledning i ditt arbete? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 9 69,23% 

Nej 4 30,77% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  13 100,00% 

 

Får du konstruktiv återkoppling på det arbete du utför? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 7 53,85% 

Nej 5 38,46% 

Vet ej 1 7,69% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  13 100,00% 

 

Har du en trygg arbetsmiljö? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 11 84,62% 

Nej 1 7,69% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 1 7,69% 

  13 100,00% 
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Är det ett tillåtande och accepterande klimat på arbetsplatsen? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 10 76,92% 

Nej 1 7,69% 

Vet ej 1 7,69% 

Har ej svarat 1 7,69% 

  13 100,00% 

 

Känner du arbetsglädje? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 9 69,23% 

Nej 1 7,69% 

Vet ej 3 23,08% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  13 100,00% 

 

Får du möjlighet att utvecklas i jobbet? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 9 69,23% 

Nej 2 15,38% 

Vet ej 2 15,38% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  13 100,00% 

 

Upplever du att det finns struktur och stabilitet i verksamheten? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 6 46,15% 

Nej 1 7,69% 

Vet ej 4 30,77% 

Har ej svarat 2 15,38% 

  13 100,00% 
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Känner du att du är delaktig i en arbetsgemenskap? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 8 61,54% 

Nej 1 7,69% 

Vet ej 3 23,08% 

Har ej svarat 1 7,69% 

  13 100,00% 

 

Har du möjlighet att påverka vad du ska göra? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 10 76,92% 

Nej 1 7,69% 

Vet ej 1 7,69% 

Har ej svarat 1 7,69% 

  13 100,00% 

 

Kan det sociala företaget vara en möjlighet för dig att bryta din arbetslöshet? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 9 69,23% 

Nej 2 15,38% 

Vet ej 1 7,69% 

Har ej svarat 1 7,69% 

  13 100,00% 

 

Vill du vara delaktig i utvecklingen av det sociala företagets verksamhet? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 9 69,23% 

Nej 1 7,69% 

Vet ej 1 7,69% 

Har ej svarat 2 15,38% 

  13 100,00% 
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Drivs det sociala företaget som en ekonomisk förening? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 8 61,54% 

Nej 4 30,77% 

Vet ej 1 7,69% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  13 100,00% 

 

Om ja, är du medlem i den ekonomiska föreningen? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 1 12,50% 

Nej 7 87,50% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  8 100,00% 

 

Drivs det sociala företaget som en ideell förening? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 3 23,08% 

Nej 9 69,23% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 1 7,69% 

  13 100,00% 

 

Om ja, är du medlem i den ideella föreningen? 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 1 33,33% 

Nej 2 66,67% 

Vet ej 0 0,00% 

Har ej svarat 0 0,00% 

  3 100,00% 
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Inledning
Föreliggande rapport är adresserad till styrgruppen i projektet Kompetensbyrån i Dalarna och utgör 
en preliminär intern slutlig utvärderingsrapport av projektets resultat och effekter. En fullständig och 
publik slutlig utvärderingsrapport kommer att levereras i mitten av augusti månad 2014 eftersom det 
är först då som alla data kring projektets resultat och effekter är tillgängliga.

Rapporten innehåller två delar:

•	 I den första delen redovisas och analyseras projekts resultat och effekter utifrån syfte,  
målsättningar och förväntade effekter. Denna del utgår från det grundläggande utvärderings- 
uppdrag som Framtidsutbildning AB har utfört för Gagnefs kommun.

•	 Den andra 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.

Den slutliga utvärderingsrapporten kommer förutom ovanstående delar innehålla beskrivningar och 
analyser av projektprocessen, de i projektet ingående verksamheterna samt en fördjupad beskrivning 
av projektets metod och arbetssätt.

Det	är	undertecknads	förhoppning	att	föreliggande	material	ska	kunna	bidra	till	reflektioner	och	
dialog med projektets styrgrupp kring verksamhetens utfall samt möjligheter att implementeras i en 
framtida stödstruktur.

Helsingborg

2014-06-24

Bo Eriksson

Framtidsutbildning AB
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Del ett – Resultat och effekter 
Framtidsutbildning AB erhöll 2012-08-27 från projektägaren, Gagnefs kommun, uppdraget  
att genomföra utvärdering/följeforskning i projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Av uppdrags- 
beskrivningen framgick 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. 

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.”

För att kunna leverera en utvärderingsinsats i enlighet med ovan beskrivning har Framtidsutbildning 
AB arbetat i enlighet med nedan beskrivning.
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Genomförande av utvärderingsinsatsen
Utvärderingsuppdraget har genomförts under perioden 2012-09-01 – 2014-06-27 och omfattat såväl 
process-, resultat- och effektutvärdering. Utvärderingen har bedrivits i enlighet med metodik för 
lärande	utvärdering/följeforskning.	Utvärderingsmodellen	tydliggörs	i	nedan	redovisad	figur.

Utvärderande perspektiv

Lärande perspektiv

Effektutvärdering

Resultatutvärdering

Processutvärdering

Resurs Aktivitet Resultat Effekt Nytta

Följeforskningsp
ersp

ektiv

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 utvecklings- 
process 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 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. Analysarbetet har haft sin grund i den s.k. programteoretiska modellen  
som i huvudsak innebär att beskriva och analysera på vilket sätt projektets resurser omformas till 
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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 på individ-, organisations- 
och samhällsnivå.

Den lärande process som initierats genom utvärderingen och genom dialogen med berörda projekt- 
aktörer har syftat till att bidra till en hållbar implementering av projektet. Utvärderingen av projektet 
har genomförts av ett team på tre konsulter med undertecknad som huvudansvarig. Tre delrapporter 
har levererats enligt följande:

•	 Följeforskningsrapport 1, 2013-02-13.
•	 Följeforskningsrapport 2, 2013-09-03.
•	 Följeforskningsrapport 3, 2014-01-31.

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 utvärderings- 
information som presenterats av utvärderarna från projektaktörernas sida. 

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. Projekt- 
ansökan till Europeiska socialfonden samt projektets avstämningsrapport efter avslutad mobiliserings- 
fas 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 



88

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. 

Projektet har också, enligt ansökan, haft för avsikt att kunna bidra till systempåverkan och att  
medverka	i	den	offentliga	debatten	kring	socialt	företagande.	I	projektansökan	finns	formulerade	 
mål både på organisationsnivå och på individnivå.

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.

För projektverksamheten 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 ska vara nöjda med den handledning de får  
genom Kompetensbyrån.

•	 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.

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.

För projektdeltagarna 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.

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.

Projektet förväntas, enligt ansökan, även att arbeta med transnationellt utvecklingsarbete i samarbete 
med organisationer i Italien med erfarenhet av socialt företagande. 

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, kompetens- 
utveckling 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 avstämnings- 
rapporten 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	till- 
gången 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.”

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. 
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•	 Kontinuerlig rapportering sker till styrgruppen.”
 

Utvärderingsinsatsen har utgått från dessa formuleringar samt med utgångspunkt i det förfrågnings. 
underlag som ligger till grund för avtalet med projektägaren kring den externa utvärderingen. 

Sammanfattning av 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 dialog- 
möten med projektteamet och projektets styrgrupp. 

Analysstruktur 
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 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).

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 projekt- 
aktörers 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.
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•	 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.

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. Nedan beskrivs i vilken utsträckning  
och på vilka sätt projektet har genomfört de aktiviteter man planerat att genomföra samt uppnått 
specifika	resultat-	och	effektmål.

Projektet Kompetensbyrån i Dalarna har på ett grundläggande plan bidragit till att:

•	 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 erfarenhets- 
utbyte.

•	 Initiera utvecklingen av en stödstruktur genom bildandet av den ekonomiska föreningen  
Kompetensbyrån för sociala företag. Föreningen kommer inom kort att registreras.

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.

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 
bland annat beroende på att den redovisning till SCB som undertecknad erhållit för tillfället endast 
sträcker sig fram till och med mars månad 2014. 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 verksamheter. Sammanlagt har 100 långtidsarbetslösa registrerats som 
deltagare i dessa verksamheter under perioden 2012-09-01 – 2014-03-31. 

Tio verksamheter kan sägas ha utgjort huvudmålgruppen för projektets stödinsatser på organisations- 
nivå. Dessa verksamheter har under ovan angiven period haft totalt 83 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 
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ha byggts upp under projektets gång men var redan registrerade när projektet startade. De fyra åter- 
stående 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	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 2013-03-31 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.

Den ekonomiska föreningen Kompetensbyrån är under bildande och har genomfört ett antal möten 
för att diskutera stadgar och verksamhet. Registrering sker inom kort.

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

De i projektet Kompetensbyrån i Dalarna medverkande verksamheterna kan i olika utsträckning 
sägas vara lärande miljöer. Genom deltagandet i projektets utbildningar har många deltagare i de 
olika verksamheterna utvecklat sina individuella kompetenser men det ser mycket olika ut i respektive 
verksamhet hur lärandet i arbetet tas tillvara genom en aktiv handledning. Verksamheterna präglas 
också	av	att	det	är	arbetet	som	utgör	rehabiliteringen.	Det	finns	begränsade	kunskaper	om	arbets- 
livsinriktad rehabilitering och personliga utvecklingsprocesser hos den personal som är anställd i de 
verksamma arbetsintegrerande sociala företagen. 
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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 arbets- 
integrerande 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.

Samtliga verksamheter som deltagit i projektet har på olika sätt och i olika utsträckning fått stöd 
genom projektledarna 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. 

15 olika utbildningsinsatser har genomförts i enlighet med redovisning i bilaga 2. 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 samt åtta korttids- 
anställda under sommaren.

Seminarier har genomförts vid två tillfällen för att sprida kunskap om projektet och om arbets- 
integrerande socialt företagande. 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. Genom projektets förankring i de olika Finsamförbunden i Dalarna har ändå information  
om projektet nått ett ansenligt antal politiker och tjänstemän. 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. 
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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 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 huvud- 
sak avsett de senare. Studiebesök och nätverksträffar har i huvudsak berört anställda och projekt- 
deltagare 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. 

Det framgår av utvärderingen att såväl anställda i de medverkande verksamheterna som de arbets- 
sökande 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. 

Sammantaget har projektet haft betydande läreffekter såväl på organisations- som individnivå. Såväl 
utbildningsinsatserna som de rådgivande och handledande insatserna har haft stor betydelse för de 
berörda verksamheternas utveckling. 

Mål på individnivå
Enligt projektets redovisning till SCB har sammanlagt 100 personer deltagit i de 15 verksamheter 
som berörts av projektet. 61 av dessa var 2014-03-31 avslutade som projektdeltagare medan 39 
fortfarande var registrerade som aktiva vid detta tillfälle. Den slutliga resultatredovisningen kan inte 
levereras förrän den slutliga projektredovisningen är klar. De data som presenteras i detta avsnitt 
utgår från de förhållanden som rådde 2014-03-31.

Av de sammanlagt 100 inskrivna deltagarna är 46 procent män och 54 procent kvinnor vilket innebär 
en relativt jämn könsfördelning. Åldersfördelningen ser ut som följer:

•	 24 år eller yngre, 11 procent.
•	 25-34 år, 27 procent.
•	 35-44 år, 17 procent.
•	 45-54 år, 25 procent.
•	 55 år eller äldre, 20 procent.
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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.  

De 61 personer som hade avslutats 2014-03-31 hade avslutats av följande orsaker:

•	 22 personer, 36 procent av de avslutade deltagarna, 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, 5 procent av de avslutade deltagarna, hade avslutats för att de påbörjat en utbildning.
•	 36 personer, 59 procent av de avslutade deltagarna, hade avslutats av annan orsak. I vissa fall var 

denna okänd.

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 
(33 procent) sett till övergång i arbete eller studier jämfört med kvinnorna (19 procent). 

Åldersmässigt utgör män i åldern 45-54 år högst andel till arbete eller utbildning, 40 procent.

Den förklaring som ligger närmast till hands är att arbetsuppgifterna i de sociala företagens  
verksamheter passar denna delmålgrupp sett till erfarenheter och intresse.

Huvuddelen av de 39 personer som fortfarande var aktuella 2014-03-31, uppskattningsvis två tredje- 
delar, kommer att vara kvar i de sociala företag där de idag arbetstränar. Vissa deltar i ett initiativ som 
kan bli ytterligare ett socialt företag och några ytterligare personer kan bli anställda i de etablerade 
sociala företagen. 

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 kommer att uppfyllas.

•	 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 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 följeforskningsrapporterna.

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 
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av sin egen förmåga och att vara delaktig i sin egen och verksamhetens utveckling på olika sätt. Av 
denna anledning ställdes ett antal frågor kring den upplevda arbetsmiljön och delaktigheten i enkät- 
formulär riktade dels till de anställda och dels till de arbetssökande i de verksamheter som Framtids- 
utbildning 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. 

•	 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. 

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 verksamhets- 
inriktning som de aktuella sociala företagen har. Den medför påfrestningar i form av överbelastning  
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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. 

Beträffande möjligheterna till delaktighet uttrycks 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. 

Arbetsgemenskapen är en viktig del för både anställda och arbetssökande. Det är dock anmärknings- 
värt 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.	

Undertecknad vill 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 syfte och målsättningar har i hög utsträckning uppnåtts.
•	 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 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 sysselsättnings- 
ökningen	och	har	i	hög	utsträckning	en	koppling	till	ett	specifikt	företag	som	ensamt	står	för	
hälften av sysselsättningsökningen. 
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•	 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 lång- 
siktigt 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 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 lednings- 
kompetens.

En av de främsta effekterna av projektet Kompetensbyrån i Dalarna är att projetägare, 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.

•	 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 – spridning och implementering
Detta avsnitt syftar till att etablera en referensram utifrån vilken de som ingår i projektet Kompetens- 
byråns styrgrupp samt i interimsstyrelsen för den ekonomiska föreningen Kompetensbyrån under 
bildande	kan	reflektera	kring	relaterat	de	frågeställningar	som	har	aktualiserats	dels	genom	utvärderings- 
uppdraget 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 tilläggs- 
uppdraget i anslutning till genomförd följeforskning i projektet Kompetensbyrån i Dalarna. Förslag 
bifogat som bilaga 1 antogs 2014-06-01 av projektledningen. Föreliggande PM utgör dels redovisning 
av genomfört uppdrag och dels ett diskussionsunderlag för projektets styrgrupp samt för interims- 
styrelsen i den ekonomiska förening under bildande som verkar för etablering av en framtida stöd- 
struktur för socialt företagande i Dalarna.

Av bilaga 1 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 framåt- 
syftande	reflektion	i	projektets	styrgrupp	och	i	den	ekonomiska	föreningen	under	bildande.
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Utvecklingsstrategi

Genomförandet av det aktuella tilläggsuppdraget kopplat till följeforskningen i projektet Kompetens- 
byrån	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 referens- 
ramen genom att inte bara fokusera på stöd till arbetsintegrerande sociala företag. PMet utgör ett 
reflektions-	och	diskussionsunderlag	där	beslutande	aktörer	kan	bortse	från	delar	som	inte	anses	
relevanta.

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 



2121

människor, som annars står utanför arbetslivet, möjlighet till delaktighet och arbete. Föreningen kan vara  
part 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 
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vara en del av en långsiktig regional strategi, kopplad till den regionala planen, för stöd till socialt 
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 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 kunskaps- 
spridning 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 affärs- 
mannaskap. 

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 strukturfonds- 
programmen,	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 arbets- 
integrerande 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, näringsliv- 

sorganisationer, 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	motivations- 
arbete, 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 gemen- 
samma	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 arbetsmarknads- 
åtgärd	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	arbets- 
kooperativ.	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 utvecklings- 
funktionen 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 resurs- 
personer, 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 projekt- 
verksamheten utgjorts av att en entreprenörsutbildning på fem månader har genomförts i två  
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omgångar	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. 

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 och 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

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.
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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.

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.”

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 
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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 ansvars- 
tagande 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.

Organisationens tankar kring utvecklingen av CSR-perspektivet beskrivs ytterligare i bilaga 5.

Företrädare för Samarkand2015 har visat intresse för att delta i ett framtida projekt för etablering av 
en stödstruktur för socialt företagande i Dalarna.
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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	syssel- 
sättning	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.
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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 EUss strategi för 
Östersjöregionen, 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 gräns- 
överskridande 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 utbildnings- 
politiken 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	tillväxt-sammanhang	 
– 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	defi¬niera	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	fung¬erande	flernivåsamverkan	
blir	avgörande.	De	tillväxtansvariga	aktörerna	har	därför	central	betydelse	i	arbetet	med	stärkt	attraktionskraft,	 
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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. 

Ett systematiserat genomförande av arbetet med attraktionskraft lägger en grund för denna samverkan. Tydliga 
mål.	Övergripande	strategier.	En	uppfattning	om	vilken	typ	av	attraktions¬kraft	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 konkurrens- 
kraft 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.

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 kärn-
värden	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 lång- 
siktig strategi för utveckling av socialt entreprenörskap nära kopplad till den regionala planen. 

Det	initiala	skedet	av	en	långsiktig	utvecklingsprocess	bör	kunna	delfinansieras	genom	struktur- 
fondsmedel	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 drvikrafter.

•	 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.
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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 ledar- 
kompetens:

•	 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 vinannde 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. 
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•	 Hur man utvecklar sin personalpolicy. 
•	 Hur man skapar en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö. 
•	 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 verksamhets- 
ledande 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 arbets- 
livsinriktade 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.
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•	 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.
•	 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.	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.



4444

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.

•	 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.

•	 Långa entreprenörsutbildningar för personer som vill starta och driva sociala företag.  
Ett exempel redovisas i bilaga 10.

•	 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 
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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 hand- 
ledning som de nämnda arbetskooperativen i Göteborg får är verksamheten Affär´n i Leksand.  
Samtidigt	finns	verksamheter	som	existerar	helt	på	marknadsmässiga	villkor,	som	till	exempel	Siljans- 
näsresursen 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.
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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 informations- 
och/eller utbildningsinsatser till olika målgrupper. Detta är också något som skulle kunna genom- 
föras 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.

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 skateboard- 
ramper, glesbygdsutveckling eller rättvisemärkta kläder. Precis som de traditionella entreprenörerna förnyar 
näringslivet, behövs deras kusiner – samhällsentreprenörerna – för att de gemensamma, samhällsnyttiga  
funktionerna ska utvecklas.
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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.

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 aktie- 
bolag	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.” 
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Ovan återgiven text sammanbinder på ett utmärkt sätt de tankar som undertecknad framfört i före- 
liggande diskussionspromemoria. 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.

Helsingborg

2014-06-24

Bo Eriksson

Framtidsutbildning AB
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Bibbi Westhed 

Kompetensbyrån 

 

 

 

 

Offert rörande tilläggsuppdrag i anslutning till genomförd 

följeforskning i projektet Kompetensbyrån 

Vid styrgruppsmöte 2014-04-25 i projektet Kompetensbyrån 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. 

Undertecknad är positiv till en sådan utökning av uppdraget. Den följeforskningsinsats som 

avtalats omfattar sammanlagt 515 konsulttimmar. De timmar som återstår att fakturera kommer 

att i sin helhet behöva användas för att slutföra följeforskningsuppdraget.  

Ett tilläggsavtal behöver således tecknas för att genomföra de extra insatser för spridning och 

implementering som vi kommer överens om. Nedan text är ett förslag på uppläggning av detta 

uppdrag. Ni bör se det som ett diskussionsunderlag utifrån vilket vi kan ha en dialog för att 

komma fram till en beställning från er sida och vad den ska innehålla. 

 

Utgångspunkter 

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 inkubator verksamhet. 

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 den framtida stödstrukturen. 
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Aktiviteter för att uppnå detta syfte 

1. Det som initialt behöver göras är att sammanfatta projektets erfarenheter. Detta arbete 

sammanfaller till stor del med utvärderingsarbetet men innebär ett visst mått av merarbete 

för att identifiera de lärdomar som är adekvata för utvecklingen av den framtida 

stödplattformen. 

2. I den första fasen bör också erfarenheterna från av andra projekt och verksamheter 

genomförda utvecklingsinsatser med relevans för etableringen av den framtida 

stödstrukturen sammanfattas. Detta arbete innebär informationsinhämtning samt 

genomläsning av dokumentation. 

3. Deltagande i konferensen ”Tillväxt för alla” 23 maj i Borlänge bedöms också vara en 

viktig aktivitet för att få en få relevant information kring framtida utvecklingsarbete 

generellt i Dalarna. 

4. Kompetensbyrån och Coompanion ska genomföra ett nättverksmöte 28 maj där de 

sociala företagen är inbjudna bl.a. för att diskutera framtida behov av stöd i olika frågor. 

Medverkan i denna träff bör också vara ett viktigt inslag i undertecknads arbete. 

5. Eftersom troligtvis inte alla sociala företag kommer att medverka i nätverksträffen kan 

kompletterande telefonsamtal behöva göras för att få en fullständig bild av behoven. 

6. Under styrgruppsmötet 25 april presenterade undertecknad en idé kring hur projektets 

erfarenheter skulle kunna förankras lokalt och regionalt med fokus på att också få till 

stånd samarbeten kring etableringen av en framtida stödstruktur. Idén åskådliggörs i 

nedan figur och går ut på att genomföra möten på exempelvis två orter och regionalt med 

aktörer av strategisk betydelse för den framtida utvecklingen av socialt företagande. Dessa 

möten skulle kunna arrangeras som workshops där representanter för Kompetensbyrån 

tillsammans med undertecknad redovisar erfarenheterna av projektet Kompetensbyrån 

samt fokuserar på att initiera en dialog kring de framtida utmaningarna och möjligheterna 

med socialt företagande i relation till lokala och regionala strategier för sysselsättning och 

tillväxt. En väsentlig del skulle också vara att diskutera gemensamma strategier för vad ett 

långsiktigt stöd skulle kunna innehålla, hur stödet bäst organiseras samt vilka olika 

modeller för finansiering som kan vara tänkbara. 
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7. I det fall ni anser att en insats i enlighet med ovan skiss skulle kunna genomföras så 

behövs ett gemensamt planerings- och förberedelsearbete för att diskutera innehåll i, 

struktur för samt ansvarsfördelning i arbetet. Det arbetet behöver inledas tidigt i maj 

månad, förslagsvis 8 maj på eftermiddagen. 

8. 2-3 workshops skulle sedan kunna genomföras i juni månad.  

9. Vid ett par tillfällen under maj-juni skulle avstämningar behöva göras med en av 

styrgruppen tillsatt referensgrupp för uppdraget. 

10. Därefter skulle undertecknad kunna skriva ett PM med förslag till modell för en framtida 

stödstruktur utifrån vad som framkommit i processen. De huvudsakliga frågeställningar 

som behöver besvaras är som undertecknad ser det följande: 

- 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? 
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- Vilka stödbehov skulle kunna tillgodoses inom ramen för Kompetensbyråns 

inkubator verksamhet respektive av andra aktörer?  

- Hur skulle en framtida inkubator verksamhet kunna organiseras och finansieras? 

PM:et skulle utifrån framkomna synpunkter och förslag utmynna i ett eller flera 

alternativa förslag att arbeta vidare med. 

 

 

Pris och andra genomförandevillkor 

Det är svårt att tidsberäkna en sådan här insats i dagsläget. Först behöver ni ta ställning till och 

eventuellt förändra/begränsa förslaget. När vi är överens om vad som är genomförbart kan jag 

komma med en tidsberäkning. Vid en överslagsberäkning bedömer jag att arbetet under 

punkterna 1-5 tar 40 timmar.  

Den mest tidskrävande enskilda insatsen är att genomföra workshops. För att få ut tillräckligt av 

dessa bör varje workshop ta 6 timmar i anspråk för genomförandet. Det går åt 4 timmar till 

förberedelser, lika många timmar till dokumentation av varje workshop samt 6 timmar till analys. 

Således 20 timmar till vardera workshop vilket innebär sammanlagt 40-60 timmar. 

Det går åt 12 timmar till avstämning/dialog med uppdragsgivare/referensgrupp.   

Det behövs 24 timmar till att utforma och skriva förslaget. Detta ska sedan presenteras för 

projektets styrgrupp men det kan förmodligen göras vid det styrgruppsmöte som redan är 

inplanerat 25 juni. 

Timkostnaden uppgår till 850 kr exklusive moms och i denna innefattas samtliga kostnader för att 

undertecknad ska kunna genomföra uppdraget. 

 

Helsingborg 

2014-04-28 

Bo Eriksson 

Framtidsutbildning AB 

 

 

 

 



Aktiviteter genom Kompetensbyrå för verksamheterna 

Städutbildning: 9 – 11 april 3013 
3 personer från Södra Dalarnas Serviceteam 

4 personer från Långshyttans Bruksservice 

Utbildningen har skett utifrån den handbok som ”PUST” – Partnerskapet för Utveckling av Sociala 

Företag tagit fram med hjälp av kursledaren. 

Utbildningsanordnare: Fönstertvätten, Björn Lindmark 

 

Städutbildning: 29-31 oktober 2013 
Deltagare från DalaHänder, Siljansnäsresursen, ViKan 

 

Webbhantering – Wordpresskurs 26 mars – 17 april 2013 
Att vara redaktör, att vara administratör och att utforma en webbplats 

5 personer från Långshyttans Bruksservice (varav 2 anställda) 

4 personer från Södra Dalarnas Serviceteam 

Utbildningsanordnare: Agilerate Design AB, Peter Westlund 0763-39 54 96 

 

Visuell kommunikation för tryck och webb 26 mars, 16 april,  
 2 personer från Södra Dalarnas Serviceteam 

1 person från ViKan 

1 person från DalaHänder 

3 personer från Finsamgruppen i Ludvika 

1 deltagare från Affär´n (plus en handledare) 

2 personer från Universaltorget 

Utbildningsanordnare:  Ratatosk, Birgitta Steger, 070 332 03 52 

Datakunskap 14 januari 2013 
Studiecirkel för  nybörjare samt en fortsättningskurs för de som har mera förkunskaper i Datakunskap 

5 deltagare från Siljansnäsresursen 

5 deltagare från ViKan 

Utbildningsanordnare: Studieförbundet Vuxenskolan, Anci Bergendahl, 072-233 73 46 

e-kurs i bokföring, start 13 mars 2013 
Webbaserad utbildning där man jobbar i sin egen takt.  Deltagare kan utgöra ”pilot” och vara en 
resurs för andra verksamheter. 

1 person från Långshyttans Bruksservice 

Fårskötsel 20 veckor, start 15 november 2012 
6 deltagare från DalaHänder (varav 2 anställda) 

Screentryck 20 – 21 november 2012 
4 deltagare från Affär´n i Leksand (samt handledare) 

Grundkurs i Livsmedelshygien, 3 maj och 17 maj 2013 
Utbildningsleverantör:  Hushållningssällskapet 
Deltagare från ViKan 
Deltagare från Möjligheternas Källa, Borlänge 
Deltagare från Södra Dalarnas Serviceteam 



Grundkurs i Livsmedelshygien, 21 och 28 oktober 2013 (18 deltagare 
Deltagare från FairTrade caféet i Falun 
Deltagare från Coompanions grupp i Falun  
 

Grundkurs i Livsmedelshygien, 28 februari och 4 mars 2014  
Deltagare från Hedemora samt Siljansnäsresursen 

Röjsågsutbildning, start 23 maj 2013, 5 dagar á 4 timmar 
Utbildningsanordnare: Studieförbundet Vuxenskolan, Erik Fallgren 

Röjsågsutbildning 11-12 september 2013 
Deltagare från Södra Dalarnas Serviceteam, ViKan, Långshyttans Bruksservice och Siljansnäsresursen 

Värdegrundsarbete/-utbildning pågått under 2013 och 2014 
Samtliga medarbetare/deltagare på Universaltorget 

Samtliga medarbetare/deltagare på ViKan 

Enklare bokföring 
Samtliga medarbetare/deltagare på Universaltorget 

Hunddagisutbildning 
3 deltagare från Ludvikagruppen 

Utbildning Motorsågskörkort 4 – 7 november 2013 
Deltagare från Siljansnäsresursen, DalaHänder, ViKan och Universaltorget 

Sky-lift utbildning, 29 april 2014 
 

Grundkurs i träd- och buskbeskärning, 3 – 4 april 2014 
10 deltagare 

Handledarträffar 
5 tillfällen under februari 2014: 

 4/2 föreläsning av prof Bengt Starrin 

 6/2 Affärsmässighet 

 11/2 Att förstå och bemöta deltagare 

 13/2 Att vara arbetsledare i social företag 

 18/2 Att förstå och bemöta deltagare 

Budget och ekonomi 
Ludvikagruppen  

Nätverksträffar tillsammans med Coompanion 
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Arbetsintegrerande socialt företagande i INSTEGET 
 
Projektets utvecklingsinsats kring arbetsintegrerande socialt företagande beskrevs utförligt i 

följeforskningsrapport 3. I denna rapport görs en kort anknytande sammanfattning av den 

informationen. I övrigt hänvisas till appendix. Tidigare beskrivningar och analyser kompletteras 

dels utifrån undertecknads deltagande i en workshop kring den fortsatta utvecklingen av det 

sociala företagandet i Halland genomförd i april månad 2014 samt dels utifrån deltagande i 

transationellt studiebesök i Italien. 

 

Samordningsförbundet i Halland samt FAMI finansierar tillsammans en resurs som ska stödja 

utvecklingen av socialt företagande. Denna resurs har avsatt en del av sin tjänst till att medverka i 

den utbildning i socialt företagande som genomförts inom ramen för projektet Insteget. 

Utbildningen har genomförts i två omgångar men i den första omgången var endast två deltagare 

rekryterade från projektet och dessa fullföljde inte utbildningen. 

 

I september 2013 startade dock en andra utbildningsomgång där samtliga deltagare har varit 

inskrivna i projektet. Utbildningen pågår till projektets slut. Sammanlagt 14 personer har deltagit i 

utbildningen FAMI Entreprenörskap Arbetsintegrerande Sociala Företag som har syftat till att 

deltagarna ska integreras på arbetsmarknaden genom att starta företag tillsammans.  

 

En handledarresurs anställd av FAMI har samordnat hela insatsen samt gett stöd till deltagarna i 

deras entreprenöriella utvecklingsprocesser genom handledning en dag per vecka. Två utbildare 

från Coompanion har ansvarat för innehåll och struktur i utbildningsdelen. Personalen från 

Coompanion har träffat deltagarna tre halvdagar i veckan. En dag per vecka har deltagarna haft 

friskvårdsinsatser genom en extern aktör. 

 

Utbildningen i Insteget har varit indelad i två områden: teoretiskt och praktiskt arbete. Dessutom 

har deltagarna genomfört en praktikperiod där emellan. I den teoretiska utbildningen har 

deltagarna bland annat fått lära sig vad socialt företagande innebär utifrån ett antal genomgångna 

teman. De kunskaper som förvärvats genom föreläsningarna har sedan kopplats till workshopar 

där deltagarna praktiskt har fått använda sina nyvunna kunskaper. Det har till exempel handlat 

om att hålla i ett styrelsemöte. Deltagarna har på detta sätt fått en inblick i den demokratiska 

processen i ett socialt företag. ”Att skapa insyn i delaktighet är viktigt då flertalet av de sociala företagen är 

ekonomiska föreningar vars styrningsformer bygger på demokratiska principer”, menade en intervjuad 

representant för Coompanion.  

 

Utbildningsplanen har enligt en representant för Coompanion anpassats efter de förutsättningar 

deltagarna i Insteget har. Deltagarna har behövt mer tid än planerat för att göra sina 

hemuppgifter enligt uppgift bland annat beroende på en begränsad förmåga att uttrycka sig i 

skrift och tal.  

 

Såväl intervjuad handledare som representanten för Coompanion har betonat vikten av att 

utveckla den ekonomiska hållbarheten i affärsidén. ”Det är viktigt att deltagarna inser att de först och 

främst ska driva en näringsverksamhet. Diskussionen kan ibland i allt för hög utsträckning handla om det 

sociala”, uppgav en intervjuad representant för Coompanion. 
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Av intervjuer med handledaren och utbildarna har framgått att det funnits tre olika grupperingar 

som har arbetat med att utveckla varsin idé: 

 

 Två deltagare vill öppna och utveckla en IT-avdelning i det redan existerande sociala 

företaget Fågel Fenix.  

 Sju deltagare vill skapa en mötesplats i form av ett aktivitetshus med ett cafés som bas.  

 Fyra deltagare planerar att vara verksamma i en verksamhet som startas av FAMI, 

Återbruket, men som småningom ska knoppas av till ett stort socialt företag med 40 till 

50 anställda.  

 

I slutfasen av projektet pågår fortfarande planering för igångsättande av de nämnda 

verksamheterna varför det råder en viss osäkerhet kring vad som verkligen kommer att bli 

slutresultatet av utbildningsinsatsen. Den som önskar mer ingående information om 

utbildningsinsatsens struktur och innehåll bör ta del av följeforskningsrapport 3. 

 

En utmaning för utbildarna har enligt uppgift varit att kunna utforma utbildningen så att 

deltagarna kunnat ta till sig informationen. En annan utmaning har varit omfattningen av 

sjukfrånvaron som har gjort att man har behövt lägga energi på att repetera vissa avsnitt. 

 

Som avslutning på utbildningen gjordes ett studiebesök i Italien med syftet att studera hur sociala 

företag i Italien arbetar och vad man kan lära sig av det. Förutom deltagarna i utbildningen fanns 

personal från såväl projekt Insteget som ett socialt företag i Varberg samt undertecknad med på 

resan. Även om förutsättningarna för socialt företagande i Italien skiljer sig väsentligt från de 

förutsättningar som finns i Sverige så upplevde de medverkande att resan var lärorik och stärkte 

dem i deras egna ambitioner. Jämförelsen mellan Italien och Sverige tydliggjorde också behoven 

av investeringskapital, potentialen i att utföra uppdrag inte bara för offentlig sektor utan även för 

näringslivet och direkt till privata konsumenter, styrkan i att sociala företag går samman i 

konsortier för att kunna ta större order samt att det är oerhört viktigt med ett starkt individuellt 

engagemang för att kunna bygga företag tillsammans. Det var också intressant att kooperativen 

samarbetar tätt med såväl privat som offentlig sektor och att de sociala företagen är accepterade 

på ett helt annat sätt än i Sverige. 

 

Såväl intervjuad handledare som representant för Coompanion har i intervjuer tagit upp 

betydelsen av att utveckla en stödstruktur för socialt företagande lokalt och regionalt för att de 

sociala företagen ska kunna växa. Det anses i detta sammanhang vara viktigt med såväl 

rådgivande som ekonomiskt stöd för att kunna etablera en långsiktigt hållbar utveckling.  

FAMI kommer enligt arbetsmarknadschefen under 2014 att arbeta med utveckling av en policy 

för stöd till utveckling av socialt företagande samt tillsammans med upphandlingsavdelningen 

undersöka möjligheterna till upphandling med sociala kriterier. Det har också framgått av 

utvärderarnas intervjuer att det finns kunskapsbrister kring socialt företagande hos tjänstemän 

och politiker som behöver åtgärdas för att skapa en bredare förståelse för området 

arbetsintegrerande socialt företagande. 

 

De som har deltagit i utbildningen kring socialt företagande har framhållit de sociala vinsterna 

och att man genom utbildningen kan bli mer attraktiv på arbetsmarknaden som incitament för att 

delta. ”Socialt företagande är intressant eftersom man tar vara på varandras kunskaper och att det tillåter 
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medbestämmande”, uppgav en deltagare i intervju. Ett socialt företag anses se till hela människan 

och att man kan ha mindre bra dagar utan att bli av med jobbet i ett sådant företag. Alla hjälper 

varandra fram till en försörjning. Gemenskapen i gruppen är viktig. ”En utbildning är ett bra sätt att 

visa att man aktiverar sig för att komma tillbaka till arbetsmarknaden”, menade en annan intervjuad 

deltagare. ”Kroppen och huvudet mår bättre av rutiner och friskvård som projektet erbjuder”, uppgav en tredje 

deltagare. Utbildningen har av de flesta uppfattats som en bra helhet med utbildning, träning och 

personligt stöd. Utvärderarna har observerat att de deltagare som har deltagit i utbildningen i 

socialt företagande generellt har haft mer drivkraft och sett mer positivt på projektets verksamhet 

än andra deltagare har gjort. 

 
Utbildningen i socialt företagande förefaller ha ökat drivkraften och motivationen hos de 

personer som deltagit i utbildningen. De faktorer som har bidragit till denna utveckling bedöms 

framförallt vara att de själva valt att delta, den sociala gemenskap som har skapats i gruppen, 

engagemanget från personalen som har hållit i utbildningen, att utbildningens innehåll och 

struktur varit relevant och att deltagarna upplevt det som meningsfullt att delta. Deltagandet har 

som framgått av intervjuer med deltagare och personal stärkt deltagarnas självförtroende och 

framtidstro.  

2014-04-09 anordnade FAMI och projekt Insteget en workshop på temat socialt företagande. 

Utgångspunkten var att Falkenbergs kommun kommit igång med utvecklingsinsatser kring socialt 

företagande och inom ramen för EU-projektet Insteget kunnat erbjuda arbetssökande deltagare 

handledarstöd och utbildning för start av arbetsintegrerande sociala företag. Eftersom projektet 

nu är i en implementeringsfas fanns ett behov av att diskutera hur utvecklingen av 

arbetsintegrerande socialt företagande kan och bör stödjas i framtiden. 

 

De som deltog i workshopen var personer som är involverade i att starta sociala företag, de som 

redan har gjort det, företrädare för olika offentliga aktörer, utbildare, konsulter med flera. 

 

De huvudfrågeställningar som behandlades under dagen var följande: 

 

1. Vilka värdefulla erfarenheter och resultat har vi av vårt arbete med sociala företag? Vad är 

värdefullt att ta vara på? 

2. Hur vill vi jobba (metoder, lösningar och samverkansformer) för att få långsiktig 

hållbarhet? 

3. Vad vill de sociala företagen konkret ha hjälp med? 

 

Utifrån den först ställda frågan framfördes följande huvudsakliga synpunkter: 

 

För Falkenbergs kommun har projektet/utbildningen/utvecklingen av det sociala företagandet 

inneburit att: 

 

 Kunskapsnivån om socialt företagande och hur man utvecklar detta har höjts. Fler vet 

mer. 

 Det har också skett en kunskapsspridning. 

 Det är viktigt att det finns en kontaktperson på Arbetsförmedlingen. Intresset för 

utbildningen har varit stort. 
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 Utvecklingen av socialt företagande är i överensstämmelse med de politiska målen i 

kommunen. 

 Det sociala företagandet kompletterar de kommunala insatserna genom FAMI. 

 De sociala företagen möjliggör att fler arbetsträningsplatser skapas.  

 

På deltagarnivå har insatserna inom det sociala företagandet i Insteget medfört att: 

 

 Utbildningsgruppen har utvecklat en stark gemenskap som haft positiva effekter. 

 Det finns en upplevelse av att man jobbar tillsammans för att utveckla nya möjligheter. 

 Deltagandet har inneburit personlig utveckling och empowerment. 

 Deltagarna behöver olika former av stöd – hjälp till självhjälp för att kunna utveckla ett 

hållbart företagande. 

 Deltagarna vill ha eget inflytande över vilket stöd som kan/bör ges. Olika 

personer/konstellationer kan ha olika behov av stöd. 

 

Följande resurser identifierades som viktiga i utvecklingen av socialt företagande: 

 

 Tillgång till relevanta utbildningsinsatser. 

 Tillgång till en stödstruktur. 

 Samverkan mellan olika aktörer. 

 Personer som lotsar deltagarna i processen att skapa det sociala företagandet. 

 

Det fanns också hinder/möjligheter: 

 

 Myndigheternas regelverk kan uppfattas som hinder. 

 Socialt företagande utmanar det rådande systemet. 

 Myndigheterna kan utveckla sitt bemötande av de sociala företagen. 

 En inkubator skulle ge fler möjligheter. 

 Stöd för att skapa affärsmöjligheter behövs. 

 Krock mellan att utmana systemet respektive att samverka. 

 

På den andra frågan uppgav representanter för Falkenbergs kommun att kommunens avsikt är att: 

 

 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. 

 Det är viktigt att de sociala företagen blir oberoende. Det bör därför skapas 

förutsättningar för att bilda en företagarförening för sociala företag. 

 Ett arbete att förändra attityderna till socialt företagande behövs. 

 Det är viktigt att även i fortsättningen ha en resursperson som kan stödja utvecklingen av 

socialt företagande. 
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 Förse de sociala företagen med en handledarutbildning enligt beprövad modell. 

 

De viktigaste synpunkterna från övriga aktörer var att: 

 

 Det är angeläget att bilda en förening för de arbetsintegrerande sociala företagen.  

 Det bör initieras en utredning av de sociala företagens behov av stöd innan en 

stödstruktur etableras. 

 Hur bör stödstrukturen se ut för att stödja både igångsättning och fortsatt drift av de 

sociala företagen? 

 På strategisk nivå behövs en plan för regionen.  

 Samordningsförbundet verkar på individnivå. 

 Utvecklingen av det sociala företagandet behöver kopplas till tillväxtstrategin för hela 

Halland. Näringslivsenheten på regionen driver frågan.  

 Det behövs enligt Samordningsförbundet ett lok bland kommunerna för att snabba på 

utvecklingstakten inom det sociala företagandet. Falkenberg kan gå i spetsen. 

 En mötesdeltagare påpekade att det finns många affärsidéer som aldrig utvecklas. Ett 

exempel är de många UF-företag som drivs på gymnasiet men sedan inte vidareutvecklar 

sin produktion. Här skulle sociala företag kunna hitta goda affärsidéer att utveckla.  

 Kunskap från näringslivet behöver in i de sociala företagen för att de ska kunna leverera 

med kvalitet och till rätt pris. 

 

Följande beslut togs sammanfattningsvis: 

 

 Falkenbergs kommun ska genomföra insatser som redovisats ovan. 

 Lots/handledare i Halmstad inbjuder till träff om bildande av förening för de 

arbetsintegrerande sociala företagen. 

 Region Halland ska leverera ett grundläggande informationspaket om socialt företagande 

till politiker och tjänstemän. 

 Samordningsförbundet ska anordna utbildning för handläggare om socialt företagande i 

höst. 

 Katrinebergs folkhögskola ska inbjuda de sociala företagen till ett dialogmöte i höst. 

Det framgår av utvärderingen att projektet Insteget gjort det möjligt att utbilda ett betydande 

antal deltagare för att starta och driva arbetsintegrerande socialt företagande. Projektdeltagarna i 

den andra gruppen har ännu inte startat några sociala företag men arbetar vidare med 

utvecklingen av sina affärsplaner. Fyra projektdeltagare har anställts av FAMI för att börja 

förbereda uppstart av en återvinningsverksamhet. De berörda personerna ska enligt uppgift få 

stöd under en treårsperiod för att etablera det sociala företaget vars verksamhet inledningsvis ska 

drivas i FAMIs regi. 

 

Deltagandet i utbildningen i socialt företagande har haft positiva effekter på individplanet för 

deltagarna genom att deras självförtroende, framtidstro, initiativförmåga och kompetens har 
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stärkts. Tre deltagare har efter genomförd utbildning fått anställning i redan etablerade sociala 

företag. 

 

FAMI driver genom anställd samordningsresurs och genom engagemang från ledningen den 

långsiktiga utvecklingsprocessen kring arbetsintegrerande socialt företagande vidare. Det som 

projektet kan bidra med i implementeringsprocessen kring arbetsintegrerande socialt företagande 

är framförallt att FAMI kan ta tillvara erfarenheterna av det utbildningskoncept som utvecklats i 

projektet 
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Arbetet kopplat till socialt företagande  
Det har inom projektets ram utvecklats två sociala företag, Fristad Entreprenad i Krokom och RR 
Närservice i Jämtland i samarbete med ABF. Detta är ett positivt resultat med tanke på den relativt 
sett korta tidsperiod som har funnits tillgänglig för utvecklingsprocesserna. Aktiviteter för utveckling 
av det sociala företagandet kom egentligen inte igång förrän för cirka ett år sedan.  

I metodavsnittet har ingående beskrivits hur de olika delverksamheterna har arbetat med att utveckla 
det arbetsintegrerande sociala företagandet. Dessa beskrivningar utgör grund för nedan presenterade 
slutsatser beträffande processerna i enskilda verksamheter. Inledningsvis beskriver och analyserar 
dock undertecknade de projektgemensamma aktiviteter som genomförts för att stödja utvecklingen 
av arbetsintegrerande socialt företagande. Eftersom utbildning i arbetsintegrerande socialt 
företagande utgjort den huvudsakliga aktiviteten för att uppnå syfte och målsättningar på området så 
beskrivs denna först.  

Utbildning i socialt företagande  
Utbildningar i socialt företagande har genomförs i verksamheterna i Bräcke, Krokom, 
Östersund/Hammarstrand och i Sundsvall men på olika sätt.  

Utbildningens uppläggning och struktur utgår från skiss bifogad som bilaga 4. Det är ett utbildnings-
upplägg som har tagits fram av Coompanion i Värmland men som nu används på många olika håll i 
landet. Utbildningen är inriktad på att ge stöd i en startfas av sociala företag.  

Den är indelad i följande fyra faser:  

• Informationsfas  

• Reflektionsfas  

• Fördjupningsfas  

• Startfas  

Informationsfasen är en grundläggande utbildning under 11 veckor. Därefter får deltagarna reflektera 
kring om de vill gå vidare till fördjupningsfasen, vilken är inriktad på att nå fram till ett beslut om att 
undersöka förutsättningarna för att utifrån framkomna affärsidéer starta ett eller flera sociala företag. 
Denna fas är också 11 veckor lång. Därefter vidtar själva startfasen då de personer som fattat beslut 
om att starta kan få fortsatt stöd genom Coompanion. Det är Coompanion i Jämtlands län som har 
avtal med SOLARIS om genomförande av utbildningarna. I Sundsvall har de dock anlitat 
Coompanion Västernorrland och Coompanion Gävleborg som underentreprenörer.  

Det första blocket innefattar en orientering om social ekonomi i grupp med fördjupande studiebesök. 
Träffarna ska enligt verksamhetsplanen bygga på en hög grad av personligt ansvar, demokrati, 
jämlikhet, rättvisa och solidaritet. I den andra fasen av utbildningen förväntas deltagarna vidare-
utveckla sin kompetens inom området. Syftet är att deltagarna ska få en fördjupad bild av den sociala 
ekonomin och på vilka sätt arbetsmarknaden kan vidgas för att rymma deltagarnas arbetskraft.  

Hur utbildningarna har bedrivits på de olika orterna och hur processerna har utvecklats i de olika 
faserna har beskrivits i metodavsnittet.  
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I detta sammanhang önskar undertecknade att sammanfatta olika aktörers synpunkter. De processer 
som har genomförts i Krokom och hos ABF i Östersund och Hammarstrand uppfattas i stort ha 
fungerat bra. På dessa orter har arbetsintegrerande sociala företag etablerats.  

I Krokom genomförde en grupp på ett tiotal personer den första delen av utbildningen medan ett 
fåtal valde att fortsätta till fördjupningsfasen. Därefter har två projektdeltagare valt att vara delaktiga i 
att starta ett arbetsintegrerande socialt företag. En av utbildarna från Coompanion Jämtland har 
dessutom varit delaktig i att bilda den ekonomiska föreningen. Huvuddelen av deltagarna i 
utbildningen i Krokom var mycket nöjda med upplägget av utbildningen och anser att de har fått ett 
relevant stöd från Coompanion Jämtland. Även utbildarna från Coompanion Jämtland anser att 
utbildningens upplägget och genomförande passade deltagarna i Krokom. Avhoppen från 
utbildningen hade att göra med att flera fick jobb i andra verksamheter under tiden utbildningen 
pågick och att de flesta deltagarna inte ville ta på sig ett ansvar att vara delaktiga i att starta och driva 
ett företag. Som redovisats i metodavsnittet har projektdeltagarna i Krokom fått ett mycket aktivt 
stöd från kommunen både under utbildningen och under startsfasen av företaget Fristad Entreprenad 
för att det skulle fungera. Detta stöd har dels bestått i att en handledare finansierad genom projektet 
SOLARIS har deltagit i utbildningen samt tillsammans med projektdeltagarna medverkat vid starten 
av det sociala företaget. Verksamhetschefen för arbetsmarknadsenheten har också medverkat till att 
underlätta starten av det sociala företaget genom att informera, sprida kunskap kring samt förankra 
syftet med arbetsintegrerande sociala företag.  

Hos ABF har en grupp på åtta personer varit engagerad i bildandet av RR Närservice i Jämtland. 
Inledningsvis arbetade deltagarna under ledning av en handledare på vardera ort, (Östersund 
respektive Hammarstrand) med att själva söka kunskap om arbetsintegrerande socialt företagande. En 
av deltagarna hade dessutom egen tidigare erfarenhet av att vara med och starta ett sådant företag. 
Även verksamhetsansvarig för ABF Jämtland Härjedalen har aktivt stöttat och varit delaktig i 
utvecklingsprocessen. Efter en tid togs kontakt med Coompanion Jämtland för att få stöd i 
utbildnings-processen. Deltagare och handledare definierade tillsammans behoven av utbildning och 
därefter genomfördes ett anpassat upplägg av ovan beskrivet utbildningskoncept. Den ekonomiska 
föreningen har bildats av andra än projektdeltagarna av ekonomiska orsaker för att möjliggöra starten. 
Två projektdeltagare har varit mer aktiva än övriga i utvecklingen av det sociala företaget. Inblandade 
uppfattar att utbildningsinsatsen har fungerat bra men att kooperatörerna nu behöver ett aktivt stöd 
så att verksamheten tar fart uppdragsmässigt.  

I Sundsvall har inledningsvis Coompanion Gävleborg genomfört både en grundutbildning och en 
fortsättningsutbildning med projektdeltagare från såväl Medborgarskolan som från 
Livsstilskompetens. Därefter har personal från Coompanion Västernorrland fortsatt att stödja några 
av kursdeltagarna som fortfarande arbetar med att utveckla sin affärsidé till socialt företagande. 
Genomförda intervjuer och enkäter med de som har deltagit i utbildningen i Sundsvall visar att 
huvuddelen av deltagarna är mycket nöjda med utbildningsinsatsen. Utbildare från Coompanion 
Gävleborg anser också att utbildningen har fungerat bra men anser samtidigt att handledningen från 
de medverkande verk-samheterna kunde ha fungerat bättre än den har gjort.  

I Bräcke har projektpersonalen arbetat för att främja intresset för att delta i utbildning har i socialt 
företagande och sammanlagt tre utbildningsstarter har genomförts. Det är den enda verksamheten 
som har genomfört utbildning med medverkan av språkstöd. Deltagarna har förutom utbildnings-
resursen haft tillgång till handledning från projektpersonal. Under större delen av perioden har detta 
stöd getts av den resursperson i projektledningen som har haft särskilt ansvar för utveckling av socialt 
företagande. Denna person har också egen erfarenhet av hur man startar och driver ett framgångsrikt 
socialt företag. Ett omfattande arbete har lagts ner för att få igång ett socialt företag utan att detta har 
blivit möjligt. Av genomförda intervjuer och enkäter framgår att kursdeltagarna inte har varit nöjda 
med utbildningen och inte heller med det stöd som de fått från kommunens sida. En grupp på fem 



   
 
 

3 
 

personer arbetar dock fortfarande med den affärsidé som skulle ligga till grund för start av ett socialt 
företag.  

Både personal i verksamheten och utbildarna drar slutsatsen att flera olika faktorer har samverkat till 
att det sociala företaget ännu inte har kommit igång:  

• Deltagarna har inte haft tillräcklig drivkraft för att ta vara på lärandet från utbildning, studiebesök, 
handledning och andra aktiviteter.  

• Det har funnits en tveksamhet att starta då man varit osäker på de offentliga organisationernas 
agerande och stöd. Dels har man inte ansett sig få klarhet i premisserna avseende den personliga 
ekonomin vid övergång från ett bidragsberoende till en företagarroll och dels har man varit osäker 
på vilket stöd i form av uppdrag och liknande som skulle kunna ges av kommunen.  

Utbildaren menar att missnöjet med utbildningen delvis handlar om att det med enstaka undantag 
inte har fungerat att ha icke svenskspråkiga deltagare i denna typ av utbildning. Ansvarig projekt-
ledare för utveckling av det sociala företagandet menar också att personalen och utbildaren kunde ha 
involverat deltagarna mer i att strukturera utbildningen.  

Undertecknade anser att det utbildningskoncept som använts har fungerat i vissa delar men inte i 
andra. Utbildningen skulle ha gynnats av att ha ett bredare utgångsperspektiv i sina perspektiv på flera 
områden:  
• Verksamheternas inriktning  

• Utvecklingen av affärsidén och affärsmässigheten  

• Arbetsmiljöfrågor  

• Ledarskap, medarbetarskap och delaktighet  

De sociala företagens verksamhet bygger på två områden: affärsverksamhet och arbetslivsinriktad 
rehabilitering i en arbetsmiljö där man kan arbeta 100 % av sin egen förmåga. Detta ställer stora krav 
både på affärsmässighet och på kunskaper om människor och arbetsmiljö. Som framgår av 
synpunkter från flera av handledarna är detta något som man insett är mycket viktiga områden att ha 
kompetens inom. För att skapa ekonomisk hållbarhet är affärsmässigheten och kunskapen kring hur 
ett företag drivs avgörande. Detta område och fokus förefaller inte tillräckligt ha beaktats i 
utbildningarna.  

Det har istället varit mycket fokus i början av utbildningarna på de kooperativa principerna som 
värderingsgrund för det arbetsintegrerande sociala företagandet. Därefter har utbildarna övergått till 
att se på vilka kompetenser som finns i gruppen och uppmuntrat gruppen att reflektera kring hur 
dessa kompetenser skulle kunna kopplas till affärsidéer. Därefter går man igenom olika associations-
former och tränat mötesteknik. I fördjupningsfasen har man gått in på affärsplan, marknadsföring, 
ekonomi samt hur man upprättar stadgar för en ekonomisk förening och bedriver föreningsarbetet.  

Av intervjuer med utbildarna har framgått att utbildningarna har haft sin grund i Coompanions 
kärnkompetenser och att utbildarna utgår från att sociala företag startas av arbetssökande som går 
samman för att skapa sina egna arbeten. Även om utbildarna uttrycker att de är öppna för olika 
associationsformer så blir det tydligt att tanken kring ekonomisk förening och de kooperativa 
principerna så gott som alltid hamnar i fokus.  

Undertecknade önskar i detta sammanhang beröra betydelsen av affärsutvecklingskompetens samt 
frågor kring ledarskap, medarbetarskap och delaktighet.  



   
 
 

4 
 

De arbetsintegrerande sociala företagens inriktning och 
affärsidéer  

Vid en genomgång av existerande arbetsintegrerande sociala företag i Sverige så framgår att många 
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 
tjänstemän och beslutsfattare i offentliga organisationer. Ett tydligare fokus på affärsmässighet och på 
affärsidéns bärighet i kommande utbildningar kan medverka till att fler sociala företag klarar sin 
ekonomi på ett bra sätt.  
Utbildarna har i intervjuer tagit upp betydelsen av affärsutveckling i de sociala företagen men under-
tecknade uppfattar samtidigt att betydelsen av affärsutvecklingskompetens har tonats ner. ”Vi utgår 
från individens förutsättningar och behov och så tar man det därifrån”, menar en av de intervjuade utbildarna.  

I rapporten ”Att lära av mirakel” (Temagruppen för entrepernörskap och företagande, 2012) finns en 
artikel skriven av Urban Neumuller som behandlar just 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 bransch-
inriktning. 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.  
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Empowerment, medarbetarskap och ledarskap  
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 och 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?  

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. I avsnittet ges flera konkreta exempel på hur delaktigheten kan utvecklas.  

Av intervjuerna med de personer som arbetat med utvecklingen av det sociala företagandet inom 
ramen för projektet SOLARIS framgår att ledarskap, medarbetarskap och delaktighet på olika sätt 
utgjort utmaningar i utvecklingen av de sociala företagen. Ett dubbelt ledarskap förordas av flera 
intervjupersoner 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. I många sociala företag 
är alla funktionerna i såväl verksamhetsledningsrollen som i arbetsledar/handledarrollen samlade hos 
en person vilket innebär stora påfrestningar på den person som ska ha denna roll. Eftersom personer 
som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag har olika funktionshinder som begränsar arbets-
förmågan så är ledningens kompetens i arbetsmiljöfrågor ytterst viktig.  
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Undertecknade menar att de som ska ha rollerna som verksamhetsledare samt handledare i sociala 
företag har behov av en betydligt mer omfattande utbildning än den grundutbildning som erbjudits i 
projektet SOLARIS. En av de intervjuade utbildarna menar att den viktigaste delen av delaktigheten 
handlar om att den arbetssökande får en anställning och blir en del av en arbetsgemenskap. Det tycks 
vara en allmän inställning bland utbildarna att det är naturligt att de flesta nöjer sig med detta och att 
endast vissa vill vara delaktiga i utformandet av verksamheten genom att bli medlemmar, ta på sig 
ledningsansvar och/eller delta i styrelsearbete. Vad är det då för skillnad mot ett vanligt företag?  

 
Övriga gemensamma aktiviteter  

2012-09-10- 2012-09-12 genomfördes ett transnationellt utbyte med organisationer i Estland som en 
start kring den gemensamma utvecklingen av utvecklingsområdet arbetsintegrerande socialt 
företagande. Vid studiebesöket medverkade projektdeltagare, projektpersonal, delar av projekt-
ledningen, en representant för projektägaren samt en av utvärderarna. Utbildaren Coompanion i 
Jämtland representerades av personal från Coompanion Gävleborg.  

Detta tillfälle var för många av deltagarna den första gången de hade möjlighet att tränga in i 
begreppet arbetsintegrerande socialt företagande. Projektet har arbetat utifrån Tillväxtverkets 
definition av detta:  

”Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet – producerar och säljer varor och/ eller 
tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora 
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i ett arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna 
genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller 
liknande verksamhet som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet”.  

Efter att denna aktivitet genomfördes hände egentligen inte så mycket kring socialt företagande 
förrän hösten 2013 förutom att utbildningar på de olika orterna startade med början i Bräcke under 
våren 2013.  

2013-09-19 -- 2013-09-20 genomfördes ett studiebesök i Hudiksvall anordnat av Coompanion 
Gävleborg. Temat för studiebesöket var att studera den så kallade ”Glada Hudik-modellen”. Inbjudna 
var projektdeltagare, projektpersonal, en av utvärderarna samt nyckelpersoner från i projektet 
medverkande orter. Utvärderarnas uppföljning av studiebesöket genom telefonintervjuer med ett 
urval av deltagare visar att huvuddelen av deltagarna ansåg detta studiebesök vara mycket lärorikt och 
inspirerande.  

I Hudiksvallsområdet finns sju sociala företag med 80 anställda som erbjuder kommun och arbets-
förmedling ett hundratal arbetsträningsplatser. För att samverkan mellan de sociala företagen och de 
offentliga aktörerna ska fungera samt för att ge de sociala företagen stöd i sin utvecklingsprocess så 
har Coompanion Gävleborg fungerat som stödstruktur. Under studiebesöket fick deltagarna ta del av 
såväl de sociala företagens, Coompanion Gävleborgs samt de offentliga aktörernas erfaren-heter av 
”Glada Hudik-modellen”.  

Den viktigaste gemensamma slutsatsen av studiebesöket i Hudiksvall tolkar undertecknade ha varit 
insikten om behovet av en stödstruktur för de sociala företagen. En sådan stödstruktur kan utformas 
på flera olika sätt. I Hudiksvall tillämpas en modell men i andra delar av landet finns andra stöd-
struktursmodeller som är utformade och finansierade på olika sätt. Det gemensamma tycks vara att 
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det behövs en plattform som kan ge de arbetsintegrerande sociala företagen stöd i frågor där de inte 
själva har tillräcklig kompetens. Det kan till exempel handla om stöd för att:  

• Utveckla nya projekt- och affärsidéer.  

• Delta i offentliga upphandlingar.  

• Marknadsföra sig.  

• Hantera komplicerade personalfrågor.  

• Hantera administration och ekonomi.  

• Utbilda sig. 

 

      En målsättning i projektet SOLARIS har varit att etablera en inkubator som skulle innefatta hela 
eller delar av sådant stöd. Denna målsättning har inte uppnåtts under projekttiden men detta bör 
vara en prioriterad fråga att snarast ta tag i. I Dalarna och Halland där också projekt kring 
utveckling av arbetsintegrerande socialt företagande bedrivs diskuteras regionövergripande 
etablering av en inkubatorfunktion. Projektledningen för SOLARIS bedöms kunna ha utbyte av 
att ta del av de erfarenheter och reflektioner som gjorts i dessa projekt (Kompetensbyrån i 
Dalarna respektive projektet Insteget).  

 

Ytterligare en viktig gemensam aktivitet i fråga om utvecklingen av arbetsintegrerande socialt 
företagande i projektet SOLARIS var seminariet ”Att stödja utan att styra” som genomfördes 2013-09-
25 med ett 70-tal deltagare.  

Seminariet anordnades av projektet i samarbete med temagruppen för entreprenörskap och 
företagande. Inbjudna var tjänstemän, förtroendevalda, Arbetsförmedlingen och samordnings-
förbundet Samjamt enligt projektets sammanfattning av seminariet. I inbjudan till dagen sägs att 
”Arbetsintegrerande socialt företag blir allt intressantare som plattform för dem som av någon anledning har svårt att få 
en plats på arbetsmarknaden. Det har visat sig att vinster på både individ- och samhällsnivå skapas, då människor får 
en möjlighet att vara med och styra villkoren för det egna arbetet och företaget”.  

Huvudfrågeställningen för dagen var följande fråga: ”Vilken roll och vilka strategier behövs i 
kommunerna för att arbetsintegrerande sociala företag ska kunna utvecklas och växa?”  

Ett antal olika föreläsare belyste under dagen denna fråga. Ragnar Andersson, analysansvarig i 
temagruppen Entreprenörskap och företagande, redovisade temagruppens arbete med att identifiera 
framgångsrika metoder, hinder och möjligheter i utveckling av socialt företagande samt hur tema-
gruppen arbetar med att sprida kunskaper om detta. Andersson menade att det idag finns ett större 
och växande intresse för socialt företagande inom kommuner, regioner, arbetsförmedlingar med flera 
organisationer. Han betonade vikten av samverkan mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet 
för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för socialt företagande. Andersson belyste också ett antal 
nyckelområden för den fortsatta utvecklingen:  

• Finansieringen behöver stärkas bland annat genom mikrolån, konsortier och kommunala 
investeringsfonder.  

• Upphandlingar med sociala kriterier behöver ske i ökad utsträckning.  

• Det behövs kompetensutveckling i de sociala företagen.  

• Stödstrukturer innefattande olika former av ekonomiskt och rådgivande stöd behöver utvecklas.  

• Det sociala företagandet behöver förankras politiskt och vara ett område som berörs i 
policydokument för utveckling av sysselsättning och näringsliv.  
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Konsulten Bo Blideman som på uppdrag av temagruppen har skrivit en rapport om hur offentliga 
organisationer kan stödja utvecklingen av det sociala företagandet, ”Att stödja utan att styra”, belyste 
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 för både etablering av sociala företag och kontinuerligt stöd för att göra 
verksamheten hållbar.  

• Ha en resursperson som arbetar med socialt företagande.  

• Ge rådgivande stöd.  

• Utbilda personal och brukare.  

• Ge ekonomiska stöd till exempel till lokalhyror och handledararvoden.  

• Se de sociala företagen som viktiga samverkanspartners i genomförande av verksamhet som 
förutsätter en arbetsmiljö som är anpassad efter individens förutsättningar och behov.  

 

Det är utvärderarnas uppfattning att seminariet erbjöd deltagarna värdefull information och kunskap 
men att seminariet borde ha anordnats i ett tidigare skede av projektet.  



   
 
 

 

 

 

 

http://www.samarkand20

15.com/framtida-

projekt/csr-

vasterbergslagen__224 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu

/europe2020/index

_sv.htm 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regiondalarna

.se/wp-

content/uploads/2014/06

/Original_Dalastrategi-Dir-

14-05-08.pdf 



Utbildning i offentlig 
upphandling för sociala 
företag 



Offentlig marknad som 
kund 

 Mycket stor marknad med många möjligheter 

 Ökade ansträngningar för att underlätta för 
mindre aktörer att delta 

 En offentlig aktör måste följa en viss procedur 
och vissa regler som finns i Lagen om Offentlig 
Upphandling (LOU) 

 Upphandlande myndighet kan sedan 2008 
tillämpa ett valfrihetssystem vad gäller tjänster 
inom hälsovård och socialtjänster (Lag om 
valfrihetssystem, LOV) 



Offentlig upphandling 

 Omfattar alla köp från offentlig sektor 

 All offentlig upphandling ska ske i konkurrens, 
vara affärsmässig och objektiv 

 LOU omfattar stat, kommun, kyrka, landsting, 
offentliga bolag samt vissa privata företag 

 LOV gäller bara vissa myndigheter och tjänster 

 Övrig lagstiftning som reglerar 
upphandlingsprocessen är avtalslagen, 
sekretesslagen och förvaltningslagen 



Principer för offentlig upphandling 

 Bygger på direktiv från EU 

 Icke diskriminering 

 Likabehandling 

 Transparens 

 Proportionalitetsprincipen 

 Ömsesidigt erkännande 



Upphandlingsprocessen 

 Planering 

 Behovsanalys 

 Förfrågningsunderlag 

 Annons 

 Upphandlingen 

 Anbud 

 Uteslutning av leverantörer 

 Kontroll av leverantörer (kvalificering) 

 Tilldelning av kontrakt (utvärdering av 
anbud)/Tilldelningsbeslut 

 Kontrakt 

 Avtalsperiod 



Olika upphandlingsformer 

 Regelverk delvis olika för olika 
upphandlingsformer 

 Direktupphandling 

 Urvalsupphandling 

 Förenklad upphandling 

 Upphandling över vissa tröskelvärden 

 Vi kommer idag i huvudsak att beröra regler för 
förenklad upphandling 



Förenklad upphandling 

 Alla leverantörer har rätt att lämna anbud 

 Små företag missgynnas av stora upphandlingar, korta 
svarstider, omfattande dokumentationsbehov, orimliga 
krav på kompetens, långa handläggningstider samt 
korta avtalsperioder 

 Förhandling tillåten med en eller flera 
anbudsgivare 

 Annonseringsskyldighet 

 Anbudstiden ska vara skälig 



Annonsering 

 Organisationens egen hemsida 

 www.arbetsformedlingen.se 

 www.kristianstad.se 

 Hos någon förmedlingstjänst 

 www.allego.se 

 www.opic.se 

 www.kommuninfo.se 

 www.kommentus.se 

 www.offerta.se 

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.kristianstad.se/
http://www.allego.se/
http://www.opic.se/
http://www.kommuninfo.se/
http://www.kommentus.se/
http://www.offerta.se/


Förfrågningsunderlaget 

 Krav på leverantören 

 Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning 

 Utvärderingsgrund 

 Kommersiella villkor 

 Administrativa bestämmelser 



Att tänka på allmänt 

 Läs förfrågningsunderlaget noga och stryk under 
alla skall krav 

 Kontrollera att alla handlingar i 
förfrågningsunderlaget finns med 

 Notera när anbudet ska vara inlämnat 

 Behöver ni ställa kompletterande frågor och 
finns en tidsgräns för det? 

 Vilka handlingar ska ingå i anbudet? 

 Kan ni uppfylla kravspecifikationerna och de 
kommersiella villkoren? 



Genomgång av 
förfrågningsunderlag 

 Vad är det för tjänst som upphandlas? 

 Hur ser kravspecifikationen på tjänsten ut? 

 Vilka krav ställs på anbudsgivaren? 

 Vilka kommersiella villkor anges? 

 Hur kommer prövningen av anbuden att 
genomföras? 

 Vad innehåller bilagorna för material? 



Krav på leverantören 

 Lagenliga förutsättningar 
 Företagsregistrering 

 Registrerad för F-skatt 

 Betalning av skatt m.m. (4820) 

 Ekonomisk ställning 
 Årsomsättning 

 Nyckeltal (riskintyg) 

 Teknisk förmåga 
 Resurser 

 Personal (utbildning och erfarenhet) 

 Kvalitetsrutiner 



Prövning av anbud 

 Uteslutningsgrunder 

 Kvalificeringskrav (uppfyller leverantören alla 
skall krav) 

 Utvärderingsgrund 

 Lägsta pris 

 Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

 Utvärderingskriterier 

 Ska avse varan/tjänsten 

 Ange vilka resultat som ska uppnås 

 Ska vara mätbara 



Tilldelningsbeslut 

 Ska upplysa anbudsgivare om beslutet och 
skälen för vilken/vilka leverantörer som blivit 
antagna 

 Utforma informationen så att det framgår vilka 
omständigheter som legat till grund för beslut 
att anta ett visst anbud 

 Minst 10 dagar från det at tupplysning lämnats 
måste gå innan upphandlande enhet kan sluta 
kontrakt 

 Överprövning Länsrätt 



Överklaga 

 Ta upp felaktigheter och otydligheter i 
förfrågningsunderlaget under upphandlingen 

 Man kan begära överprövning om upphandlande 
myndighet brutit mot lagen och detta medför 
eller befaras medföra skada för leverantören 

 Det är en prövningstid på 10 dagar efter att 
beslut meddelats och till dess att avtal kan 
slutas 

 Om upphandlande myndighet bryter mot detta 
kan man bli skadeståndsskyldig 



Fördjupad genomgång av 
förfrågningsunderlaget 

 Finns instruktioner om hur anbudet ska ställas upp och 
vad det ska innehålla? (Anbudsföreskrifter – se checklista) 

 Gå igenom kvalificeringskraven samt vilka 
handlingar/intyg som krävs 

 Beställ SKV 4820 

 Se till att ha företagsregistrering, Intyg från UC, 
företagsförsäkring och andra liknande dokument tillgängliga. 

 Gå igenom alla skall krav – notera dessa 

 Analysera utvärderingskriterierna – vad bör du fokusera på 
för att få så många poäng som möjligt? 

 Hur ser relationen mellan pris och kvalitet ut? 



Analyser och beskrivningar 

 Gör en analys av vilka kvaliteter som efterfrågas för 
tjänsten. 

 Analysera priskonstruktion/betalningsmodell 

 Om ramavtal/avrop – vilka garantier i fråga om volymer 
ges? 

 Beskriv innehåll i tjänsten, genomförande och metodik  

 Beskriv företaget och redovisa referensuppdrag 

 Beskriv de personella resurserna och den kompetens ni 
förfogar över 

 Beskriv kvalitetssäkring, miljöpolicy, jämställdhetsarbete 
m.m. i förekommande fall. 



Tips 1 

 Ha sådana dokument som du ofta behöver lätt 
tillgängliga och väl uppdaterade 

 Registreringsbevis 

 Företagsuppgifter 

 Företagsbeskrivning 

 Uppdragsförteckning 

 CV 

 Miljöpolicy 

 Kvalitetssäkringsmanual 

 Referensförteckning 

 Beskrivning av referensuppdrag 



Tips 2 

 Alla handlingar i ett anbud är offentlig handling  

 Att begära ut några av konkurrenternas anbud 
är ett utmärkt sätt att lära sig mer på och 
samtidigt så får du en bra bild av 
konkurrensläget på området ifråga 

 Sök mer information på nätet 

 Börja söka förfrågningsunderlag och skriva 
anbud 

 Försök ligga ett steg före – vilka förfrågningar 
kan vara aktuella från olika aktörer 



Kontrollera att 

 Alla handlingar är med i anbudet 

 Anbudet är undertecknat av behörig 
firmatecknare 

 Pris har lämnats enligt anvisningarna 

 Du är ute i tid 



Sociala krav i samband med upphandling 

 Innan upphandlingen 

 Uteslutningskriterier 

 Urvalskriterier 

 Tilldelningskriterier 

 Utförandevillkor 



LOV 

 Annonsering på nationell webbplats 
(www.valfrihetswebben.se) 

 Begär löpande in ansökningar 

 Grunderna för ekonomisk ersättning är 
bestämda på förhand 

 Om man uppfyller i förfrågningsunderlaget 
angivna krav blir man godkänd som leverantör 

 Den upphandlande myndigheten lämnar 
information till dem som brukar den 
upphandlade tjänsten om vilka olika leverantörer 
som finns och vad dessa kan erbjuda 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.valfrihetswebben.se/
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Utbildning/handledning av personal 

I detta dokument skisseras en grundstruktur för en orienterande utbildning kring socialt 

företagande. 

 

Sociala företag för vem och varför? 

 Den sociale entreprenören/företagaren. 

 Kooperativ, socialt företag, social ekonomi – definitioner och exempel. 

 Vision, mål och värderingar med socialt entreprenörskap. 

 De lokala behoven av ett socialt entreprenörskap. Exempel på etablerade sociala företag. 

 Det arbetsintegrerande sociala företagets karakteristika och konkurrensfördelar. 

 ”Empowerment”-perspektivet. 

 CSR – Corporate Social Responsibility. 

 

Detta är ett introduktionspass för att skapa en gemensam begrepps- och kunskapsgrund.  

 

Från start till mål 

 Att se sig själv i rollen som företagare. Drivkrafter och motkrafter. 

 Förbereda/planera. 

 Utveckla sin idé och pröva den. 

 Affärsplanen. 

 Verksamheten och kunderna. 

 Konkurrenterna. 

 Utveckla kunskap om branschen, driften samt det juridiska regelverket. 

 Skapa en finansiell grund. 

 Komma igång. 

 

Det är min uppfattning att det andra passet bör ge en överblick över hela processen från start till 

mål. Detta skapar en röd tråd och ett processtänkande som underlättar att göra konkreta planer 

för att komma igång. 
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Företagsformer 

Allmän genomgång av alla företagsformer men med fokus på ekonomisk förening. 

 Skillnader mellan olika företagsformer i fråga om ägande, ansvar, kapitalkrav, registrering, 

skatter, redovisning, fördelning av vinster/förluster och försäkringsskydd. 

 Vad är en ekonomisk förening? 

 Hur bildar man en ekonomisk förening? 

 Genomgång av lagstiftningen kring ekonomisk förening. 

 Stadgar, registrering och val av styrelse. 

 Arbetsformer i en ekonomisk förening. 

 Det juridiska ansvaret.  

 

Företagskunskap 

Temats röda tråd är; Hur driver man ett företag tillsammans på ett framgångsrikt sätt? 

 Affärsidén, företagaren, medarbetarna och produktionen. 

 Idégenerering och idéutveckling. 

 Vad ska vi producera för varor och tjänster?  

 Vilka kunder vänder vi oss till och hur kan vi konkurrera pris- och kvalitetsmässigt inom 

detta/dessa kundsegment? 

 Vilken kompetens och vilka andra resurser behövs för att för att kunna producera i 

enlighet med våra pris- och kvalitetsambitioner? 

 Prissättning. 

 Förhandling och avtal. 

 Kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 

 Hur förnyar vi oss och hittar innovativa idéer? 

 

Marknadsföring 

Detta tema handlar om hur man generellt kan arbeta för att nå sina kunder. 

 Förutsättningar för marknadsföringen. 

 Marknadsföring med olika fokus. 

 Marknadsplanering; analys, planering, implementering och kontroll. 

 Processen; identifiera, besluta och genomföra. 

 Grafisk profil, visitkort, hemsida, broschyrer och andra marknadsföringsverktyg. 

 Omvärlds- och konkurrentbevakning. 
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Upphandling 

Dagens tema är; Offentlig marknad som kund. 

 

 Lagen om Offentlig Upphandling samt Lagen om Valfrihet. 

 Principer för offentlig upphandling. 

 Upphandlingsformer. 

 Annonsering. 

 Förfrågningsunderlag. 

 Krav på leverantören. 

 Anbud. 

 Prövning. 

 Tilldelning. 

 Överklagan. 

 Sociala krav vid upphandling. 

 

 

Personalfrågor och arbetsmiljö 

Temat för dagen är att diskutera hur det sociala företaget bör hantera personalfrågor samt hur en 

bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö skapas. 

 Amställningsformer och anställningsavtal. 

 Löner och förmåner. 

 Försäkringar. 

 Sjukdom, föräldraledighet och semester. 

 Viktiga faktorer i den fysiska arbetsmiljön samt krav i lagstiftningen. 

 Tillgänglig arbetsmiljö. 

 Att driva et företag tillsammans – beslutsfattande och ansvarsfördelning. Delaktighet och 

inflytande. 

 Viktiga faktorer i den psykosociala arbetsmiljön.  

 Företaget som plattform för personlig utveckling och stärkta möjligheter till arbete. 
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Ekonomi, affärssamverkan och nätverkande 

Temat för dagen är att diskutera ekonomin samt identifiera viktiga samverkanspartners. 

 Genomgång av grunderna för att göra finansierings-, drifts- och likviditetsbudget. 

 Bokföring, redovisning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms. 

 Bokslut och deklaration. 

 Olika finansieringsmöjligheter. 

 Bankkontakt. 

 Revisor. 

 Mentorskap.  

 Arbetsmarknadspolitiska program och lönesubventioner. 

 Nätverksbyggande och samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

 

 



FAMI Entreprenörskap ASF 10-15-2013

Dag Datum Start-Slut Lokal Lärare Moment Uppgift

Vecka 42, 2013

mån 14-okt 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV/ LM Uppstart, presentation Presentationsuppgift

tis 15-okt

ons 16-okt 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 1:1

Företagaren Monica Lindstedt

tors 17-okt

fre 18-okt 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 1:2

Socialt företagande ASF gruppuppgift

Vecka 43, 2013 

mån 21-okt 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Kooperation och Socialt företagande

tis 22-okt

ons 23-okt 9.00-12.00 Data EGEN ASF gruppuppgift

tors 24-okt

fre 25-okt 9.00-12.00 FAMI konf BLÅ LM Redovisning ASF

Vecka 44, 2013

mån 28-okt 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Kooperationens historia

tis 29-okt

ons 30-okt 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 1:3

Gruppdynamik

Gruppen, kooperation. Frågor 

till fredag



tors 31-okt

fre 1-nov 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST

Exempel Företag och koopearation. 

SYNAPSEN

Vecka 45, 2013

mån 4-nov 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV

Kooperationen idag + intro 

styrelsearbete

tis 5-nov

ons 6-nov 9.00-12.00 EXTERN Studiebesök

Studiebesök Socialt företag

En trappa upp Lena kollar. Pris? Ca 1000 + moms

tors 7-nov

fre 8-nov 9.00-12.00 FAMI/ På stan LM

UTB 1:4

DiSC personlighetsprofilering

Vecka 46, 2013

mån 11-nov 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV

Mina/ våra kompetenser + forts 

styrelsearbete

tis 12-nov

ons 13-nov 9.00-12.00 FAMI / På stan LM

UTB 1:5

Idégenerering/ Affärsidéutveckling 

uppstart Folkets affärsidéer

tors 14-nov

fre 15-nov 9.00-12.00 FAMI/ På stan LM Idégenerering/ affärsidé forts Folkets affärsidéer

Vecka 47, 2013

mån 18-nov 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Mina/ våra mål

tis 19-nov

ons 20-nov 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 1:6 

Presentationsteknik 1, hisspitch  och 

personligt varumärke

Egen presentation (hisspitch), 

mina/ våra mål Bygga på Kajsa

tors 21-nov

fre 22-nov 9.00-12.00 EXTERNT Studiebesök

FBG näringslivskontor (Erika, 

CCOMPANION) 09.30 På näringslivskontoret.



Vecka 48, 2013

mån 25-nov 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Företagsformer

tis 26-nov

ons 27-nov 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 1:7

Nätverk och subventionerade ans 

former Mitt nätverk, nätverkskarta

tors 28-nov

fre 29-nov 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST

AF Lena Svahn-Erixsson (ans former 

mm) Lena kommer 10.00

Vecka 49, 2013

mån 2-dec 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Intro Affärsplan+ affärsidé

tis 3-dec

ons 4-dec 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 1:8

Koppla till Kajsa Affärsidé och 

idégenereringen

Visa exempel affärsplaner. 

Affärsidé uppgift

tors 5-dec

fre 6-dec 9.00-12.00 EXTERNT Studiebesök Studiebesök SF, Fågel Fenix (Bengt) Fågel Fenix, åkarevägen 10. 9.30

Vecka 50, 2013

mån 9-dec 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV

Forts Affärsidé / minidraknäste 

affärsidé?

tis 10-dec

ons 11-dec 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 1:9

Gruppdynamik, konflikthantering 

forts Gruppdiskussioner

tors 12-dec

fre 13-dec 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST Anna Evertsson, smärtcoach Anna kommer 9.30. Lussefika?

Vecka 51, 2013

mån 16-dec 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV

SWOT av affärsidé + 

kompetensbehov

Hur komplettera sina 

kompetenser? Fler delägare? 

Praktik?

tis 17-dec



ons 18-dec 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 1:10

Presentationsteknik forts, litteratur 

presentation Litteraturstudie

tors 19-dec

fre 20-dec 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST Julavslutning

Se film om retorik. Korta klipp 

med flera…

Vecka 52, 2013

mån 23-dec Valfri Litteraturstudie

tis 24-dec Valfri Litteraturstudie

ons 25-dec Valfri Litteraturstudie

tors 26-dec Valfri Litteraturstudie

fre 27-dec Valfri Litteraturstudie

Vecka 1, 2013/ 2014

mån 30-dec Valfri Litteraturstudie

tis 31-dec Valfri Litteraturstudie

ons 1-jan Valfri Litteraturstudie

tors 2-jan Valfri Litteraturstudie

fre 3-jan Valfri Litteraturstudie

Vecka 2, 2014

mån 6-jan FAMI Konf BLÅ Uppstart

tis 7-jan

ons 8-jan FAMI Konf BLÅ JF Presentation litteraturstudie

tors 9-jan

fre 10-jan FAMI Konf BLÅ

Vecka 3, 2014

mån 13-jan PRAKTIK

tis 14-jan PRAKTIK

ons 15-jan PRAKTIK



tors 16-jan PRAKTIK

fre 17-jan JF PRAKTIK

Vecka 4, 2014

mån 20-jan PRAKTIK

tis 21-jan PRAKTIK

ons 22-jan PRAKTIK

tors 23-jan PRAKTIK

fre 24-jan 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:1

Affärsplaner praktiskt

Del 1 affärsplan. Kolla 

praktikplats utifrån några 

frågeställningar

Vecka 5, 2014

mån 27-jan PRAKTIK

tis 28-jan PRAKTIK

ons 29-jan PRAKTIK

tors 30-jan PRAKTIK

fre 31-jan JF PRAKTIK

Vecka 6, 2014

mån 3-feb PRAKTIK

tis 4-feb PRAKTIK

ons 5-feb PRAKTIK

tors 6-feb PRAKTIK

fre 7-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:2

Affärsplaner praktiskt

Del 2 affärsplan. Kolla 

praktikplats utifrån några 

frågeställningar

Vecka 7, 2014

mån 10-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Produkt och marknad Dela ut affärsplaner mall

tis 11-feb

ons 12-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:3

Kartlägga marknaden Marknadsundersökning



tors 13-feb

fre 14-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST Koppla marknadsundersökning

Vecka 8, 2014

mån 17-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV

Marknadsföring och 

konkurrentsmedel

tis 18-feb

ons 19-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:4

Marknadsplan hands on Marknadsplan, prisanalys osv

tors 20-feb

fre 21-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST

Wernersson idé (Magnus 0705-38 38 

86)

Vecka 9, 2014

mån 24-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Konkurrenter

tis 25-feb

ons 26-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:5

Försäljning Konkurrentanalys

tors 27-feb

fre 28-feb 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST Therese Arnqvist?

Vecka 10, 2014

mån 3-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ CB Ekonomi

tis 4-mar

ons 5-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:6

Finansiering, KGF pres

tors 6-mar

fre 7-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST

ALMI, Fastighetsbolag (Fabo och 

Ekängengruppen)

Vecka 11, 2014

mån 10-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ CB Ekonomi

tis 11-mar



ons 12-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:7

Budgetarbete hands on Göra budget

tors 13-mar

fre 14-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST

Falkenbergs sparbank, finansiering, 

företagstjänster

Vecka 12, 2014

mån 17-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Ordning och reda

tis 18-mar

ons 19-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:8

Bokföring etc Föra bok

tors 20-mar

fre 21-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM Budgetarbete

Vecka 13, 2014

mån 24-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Stadgar och avtal

tis 25-mar

ons 26-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:9

Försäkringar, skatt, moms mm

tors 27-mar

fre 28-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST SÄKRA / Skatteverket (Anna Hed?)

Vecka 14, 2014

mån 31-mar 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV

tis 1-apr

ons 2-apr 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM

UTB 2:10

Hälsoplan Hälsoplan

tors 3-apr

fre 4-apr 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ LM Hälso plan Hands on / pres

Vecka 15, 2014

mån 7-apr 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV Individuell handledning

tis 8-apr



ons 9-apr 9.00-12.00 FAMI KONF LM

UTB 2:11

Offentlig upphandling, sociala 

hänsyn, avtal mm

tors 10-apr

fre 11-apr 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ GÄST

Falkenbergs kommun 

upphandlingsavd (Samer Mahra?)

Vecka 16, 2014

mån 14-apr 9.00-12.00 FAMI Konf BLÅ KV/ LM Draknäste MINI?

tis 15-apr

ons 16-apr

tors 17-apr

fre 18-apr

Vecka 17, 2014

mån 21-apr KV Individuell handledning

tis 22-apr

ons 23-apr

tors 24-apr

fre 25-apr

Vecka 18, 2014

mån 28-apr KV/ LM Draknäste FINAL?

tis 29-apr

ons 30-apr

tors 1-maj

fre 2-maj

Vecka 19-20, 2014: studie resa

Vecka 21-26, 2014: Uppstart företag





Lena kollar. Pris? Ca 1000 + moms
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Slutrapport av ESF-projektet 
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Sammanfattning 
Projektet Kompetensbyrån har riktat 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. 

Statistik visar att långtidsarbetslösa har svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. 

Samhällets utmaning är att på ett bra sätt stötta den grupp som står längt från arbetsmarknaden. Det 

handlar framförallt om de som varit utan arbete under flera år, varit sjukskrivna under lång tid eller 

som har någon forma av funktionsnedsättning. 

En bedömning från Finsamförbundens myndigheter i Dalarna (kommunernas socialförvaltningar, 

landstingets öppenvårdspsykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) var att det behövs en 

alternativ arbetsmarknad med möjlighet att i lugnt tempo kunna delta i rehabilitering och 

arbetsträning. För detta behövs en vidgad arbetsmarknad med fler arbetsplatser som kan erbjuda 

arbete efter individens egen förmåga. 

Projektet Kompetensbyrån har utifrån de beskrivna behoven haft fokus på att skapa fler möjligheter 

till arbete och arbetsträning för den beskrivna målgruppen. Socialt företagande har varit det primära 

verktyget för att uppnå projektets syfte.  

Projektet Kompetensbyrån har syftat till att lösa detta behov genom att starta och stödja hållbara 

sociala företag. Utöver detta har projektet haft uppdraget att finna en lösning till en bestående 

stödstruktur som ska underlätta start och drift av sociala företag i Dalarna. 

Arbetsmetoden har varit enkel - arbete som rehabilitering. 

Projektägare har varit Gagnefs kommun. Projektet har drivits i samverkan mellan kommuner, 

Finsamförbund, offentliga aktörer, deltagare och sociala företag. 

Testverksamheter har funnits i Mora, Rättvik Leksand, Ludvika, Hedemora och Avesta. 

Projektets övergripande mål: 

1. Att individer som står långt från arbetsmarknaden ska ha fler möjligheter till arbete och 

arbetsträning 

2. Att en inkubator/kompetensbyrå bildas och utvecklas till en bestående stödverksamhet för 

sociala företag, initiativ som vill bli socialt företagande med syfte att skapa hållbara sociala 

företag som bidrar till en vidgad arbetsmarknad för personer som står utanför ordinarie 

arbetsmarknad. 

Den operativa arbetsorganisationen har bestått av en projektledare på heltid, en biträdande 

projektledare på halvtid samt en samordnare på deltid. Samordnarens arbetstid har varierat över 

tiden beroende på verksamheternas behov av stöd. Då projektet har omfattat ett relativt stort 

geografiskt område har biträdande projektledaren ansvarat för kontakterna med verksamheterna i 

den norra delen av länet och samordnaren den södra delen. 
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DalaHänder i Västanvik 

Projektets resultat 
Trots konjunkturens olika cykler tenderar målgruppen långtidsarbetslösa att bli kvar i utanförskap. 

Detsamma gäller personer med någon form av funktionsnedsättning. 

För att minska arbetslöshet och ohälsa i vissa områden och för vissa grupper behövs fler 

arbetsplatser som kan erbjuda arbete efter individens egen förmåga. Projektet Kompetensbyrån har 

haft fokus på att vidga arbetsmarknaden för att underlätta för dessa grupper att närma sig 

arbetsmarknaden genom att stödja och starta hållbara sociala företag samt skapa en bestående 

stödstruktur som underlättar start och drift av sociala företag. 

Genom praktik eller arbetsträning i verksamheter som är eller planerar att bli sociala företag har 

deltagare haft möjlighet att prova på och utveckla sina kunskaper och kompetenser. De sociala 

företagen har utgjort lärande miljöer både som utveckling av yrkeskompetens och individutvecklande 

genom att se sin egen betydelse i ett sammanhang med arbetskamrater. 

Projektet har haft två övergripande mål. 

1. Att ge personer som står långt från arbetsmarknaden fler möjligheter till arbete, 

arbetsträning och kompetensutveckling.  

2. Att initiera att en inkubator/ kompetensbyrå bildas och utvecklas till en bestående 

stödverksamhet för sociala företag. 

Projektet Kompetensbyrån har bidragit till att synliggöra socialt företagande generellt samt de 

medverkande sociala företagen specifikt. 

Projektet har skapat förutsättningar för utveckling av de medverkande initiativen/verksamheterna 

genom rådgivning, stöd i olika former, kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser, studiebesök 

och erfarenhetsutbyte. 

Femton olika utbildningsinsatser har genomförts. Utbildningarna har huvudsakligen varit inriktade på 

att förmedla kunskap för att verksamheterna ska kunna leverera varor och tjänster av hög kvalitet. 

De yrkesinriktade utbildningarna har tydligt främjat såväl utvecklingen av företagens omsättning 

samt antalet anställda. 
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Den verksamhet som startatas i anknytning till Västanviks folkhögskola har gett döva arbetssökande 

ökade möjligheter till arbete. Detta är ett bra exempel på hur sociala företag kan skapa 

arbetstillfällen för en grupp funktionshindrade som annars har stora svårigheter på 

arbetsmarknaden.  

Antalet anställningar i de sociala företag som varit verksamma inom projektet Kompetensbyrån har 

ökat med 144 procent.  Vi projektets start hade de sociala företagen sammanlagt 16 anställda. Vid 

projektets slut var antalet anställda 39. Dessa anställningar utgörs av 28 tillsvidareanställningar på 

heltid och 11 tillsvidareanställningar på deltid. 

Arbetsträningsplatser har inte ökat i samma utsträckning. Från 18 arbetsträningsplatser vid 

projektets början till 31 platser i slutet av projektet. En ökning med 72 %. 

Syfte och mål med projektet 
Projektets huvudsyfte har varit att stödja utvecklingen av sociala företag i Dalarna och därmed göra 

arbetsmarknaden större underlätta målgruppens väg till arbetsmarknaden och därmed öka 

deltagarnas möjlighet till att ta makten över sitt eget liv att gå från utanförskap till egen försörjning. 

Att tillgodose bristen på arbetsträningsplatser och arbetsplatser för långtidsarbetslösa. 

 Att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få fler möjligheter till arbete och 

arbetsträning 

 Att en inkubator/kompetensbyrå skapas och utvecklas till en bestående stödverksamhet för 

sociala företag och initiativ som vill bli sociala företag. 

Till grund för projektet fanns ett antal initiativ som bland annat fanns inom kommunernas 

arbetsmarknadsenheter och daglig verksamhet. I gruppen fanns även befintliga sociala företag som 

utgjort/fungerat som lärande miljöer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Återvinningsbutiken 
i Ludvika 
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Måluppfyllelse 
Målsättingen i projektet var 58 deltagare. Vid projektets slut har 104 unika personer deltagit i 

projektet. 

Sammanlagt har elva verksamheter deltagit i projektet. Av dessa var fem verksamheter bildade när 

de gick in i projektet, tre verksamheter har bildats under projektets gång. Tre verksamheter är 

fortfarande initiativ till bildande av sociala företag.  

Samtliga verksamheter har på olika sätt och i olika utsträckning fått stöd genom projektledarna i 

Kompetensbyrån. Två verksamheter har haft stöd av en handledare för att utforma sina affärsidéer 

samt komma igång med verksamheterna. Två andra verksamheter har utifrån en process i 

värdegrundsarbete fått stöd av extern konsult. 

De utbildningar som genomförts har huvudsakligen varit inriktade 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. 

De medverkande verksamheterna kan i olika grad sägas vara lärande miljöer. Genom utbildningar har 

många deltagare utvecklat sina individuella kompetenser. De individuella vinsterna i form av ökat 

självförtroende, ökad tilltro till den egna förmågan, bättre hälsa och bättre livssituation är påtagliga. 

Av de sammanlagt 104 deltagarna har könsfördelningen varit 47 procent och 53 procent kvinnor 

vilket innebär en relativt jämn fördelning mellan könen. Ungefär hälften av deltagarna har någon 

form av funktionshinder. 

De individuella vinsterna i form av ökat självförtroende, ökad tilltro till den egna förmågan, bättre 

hälsa och en bättre livssituation framgår av de enkäter och intervjuer som gjorts och redovisats i 

följeforskningsrapporterna. 

Målsättningen att 50 procent av deltagarna efter projektets slut ska vara verksamma i ett socialt 

företag eller i en verksamhet som har för avsikt att bli ett socialt företag har uppfyllts. 

Deltagarna har genom projektet i hög utsträckning tillägnat sig kunskap om socialt företagande. De 

har arbetat i socialt företag eller verksamhet som är på väg att bli socialt företag, de har tillägnat sig 

kunskap genom utbildningar, de har deltagit i nätverksträffar och seminarier, de har deltagit i 

studiebesök och i transnationellt utbyte. 
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Utbildning i livsmedelshantering 

 

Arbetssätt 
Befintliga sociala företag eller initiativ som avser/avsett att blir socialt företag har utgjort 

grunden/plattformen för projektets genomförande. Dessa verksamheter har utgjort lärandemiljöer 

för deltagarna. Projektet har arbetat extremt efterfrågestyrt.  

Fokus på utbildningsinsatserna har varit att rusta deltagarna för att kunna leverera kvalitativa 

tjänster. 

Direktkontakten med Arbetsförmedlingarna har i princip skett mellan respektive verksamhet.  

Deltagarna har anvisats praktik eller arbetsträning i verksamheterna och projektinsatser har 

genomförts utifrån deltagarnas och verksamheternas behov.  

Metoden har varit praktiskt arbete i socialt företag. Merparten av projektinsatserna har bestått i 

utbildningar som stärkt deltagarna i deras praktiska yrkesutövning. Dessutom har insatser gjorts av 

mera ”mjuka värden” genom coachning och värdegrundsarbete. 

De så kallade initiativen har i sig utgjort lärandemiljöer där deltagarna fått arbeta praktiskt. 

Projektinsatserna har varit tydligt efterfrågestyrda. 
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Universaltorget i Mora 

De enskilda grupperna/initiativen har varit självstyrande enheter med handledare. Projektinsatserna 

har skett utifrån behov som deltagarna själva har identifierat. 

Det praktiska arbetet har kompletterats med utbildningsinsatser i syfte att stärka deltagarna i deras i 

deras yrkesutövning. Utbildningsinsatser har genomförts när underlag funnits för en grupp. Då 

deltagare från de olika initiativen har samlats har det även uppstått kontakter som kunnat utvecklas 

till samverkan och samarbeten mellan initiativen. 

Kontinuerlig träning och lärande i företagande har skett i alla grupper. Marknadsföring av produkter 

och tjänster. Träning i att möta kunder. Efterhand verksamheterna har utvecklats har 

utbildningsinsatser genomförts. 

 

Bestående stödstruktur 
Under projektets sista år har ett aktivt arbete pågått för att identifiera behovet av en fungerande 
stödstruktur.  
 
Vid ett antal tillfällen har detta processats. Kunskapsinhämtning har skett genom möten med 
representanter från befintliga stödstrukturer. Bland annat VägenUt-kooperativen i Göteborg samt GF 
Sak i Göteborg. 
 
En interimsstyrelse bildades sommaren 2013. Denna grupp har jobbat fram förslag på innehåll i 
stödstrukturen. I juni 2014 valdes en ny styrelse. Denna styrelse kommer att arbeta vidare efter 
projektets slut. 
 
I samarbete med Coompanion Dalarna har ett antal möten genomförts med inriktning att finna en 
bra metod och uppdelning av respektive roller i den framtida stödstrukturen. Resultatet blev följande 
förslag till innehåll och uppdelning. 
 
Förslag till innehåll av stödstruktur 

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

 

KOMPETENSBYRÅN 
(Socialfond) 

 Individens stöd, samordning 
myndigheter 

 Handledning och utbildning 
 Rekrytering till sociala företag 
 Arbetsmiljö, rutiner, policy 
 Styrning, ledning av företaget 
 Branschutbildning 
 Nätverket 

 

COOMPANION 
(Regionalfond) 

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

 

 
 
Ytterligare gemensamma aktiviteter inom det närmaste året: 

• Mässa sociala företag 
• Arrangera resor i länet till de sociala företagen 
• Upphandling sociala hänsyn 
• Avtal, juridik 
• Planera och samordna inkubator 

 

Studieresa Gotland 
I syfte att ge deltagarna erfarenheter från andra sociala företag och exempel på hur man kan arbeta 

för att utveckla verksamheter genomfördes en studieresa till Gotland 13 – 16 juni 2013. Ett 30-tal 

personer deltog i studieresan. Merparten var deltagare i projektet men även representanter från 

kommuner fanns med. 

På Gotland finns ett antal arbetsintegrerande sociala företag och syftet med studieresan var att göra 

studiebesök på de enskilda företagen samt att ta del av det gotländska projektets erfarenheter. 

Studiebesök med information och överläggningar gjordes på fem av företagen. 

Enligt utvärderingen uppgav övervägande delen av deltagarna att man hade fått med sig nyttig och 

användbar information. Att man blivit inspirerad och fått med sig praktisk kunskap att använda i sin 

egen verksamhet. Studieresan bidrog även till att kontakter knöts med andra deltagare från vår 

grupp. I ett fall  

Resan har även bidragit till att man knutit kontakter i deltagargruppen och fått mera kunskap om de 

andra verksamheterna i Dalarna. 
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Studiebesök på det sociala företaget Lövstakooperativet  på Gotland 

 

Studieresa till Italien 
Som en del i projektets transnationella del genomfördes en studieresa till Italien 13 - 16 oktober. Det 

var en blandad grupp med deltagare och handledare från verksamheterna, politiker, personer som 
arbetar med näringslivsutveckling i kommuner samt medlemmar ur projektets styrgrupp. Till vår 
hjälp att rigga programmet har vi haft Monica Gandini. Hon bor och verkar i Bologna. Monica 
fungerade även som tolk och guide under vistelsen. 

Då Italien kan betraktas som det samhälle där de sociala kooperativen användes som medel att skapa 
arbete till människor som på olika sätt missgynnades i samhället. Det är av intresse att se hur man i 
Italien har byggt upp sina stödstrukturer omkring sociala företag då en av projektets uppgifter är att 

få fram en bestående stödstruktur. Under mobiliseringsfasen upparbetades kontakter som nu varit 
behjälpliga för att planera och upprätta ett program för den studieresa som genomfördes. 

16 personer deltog. Det var en mix av deltagare, handledare, styrgrupp, politiker och representanter 

för näringslivskontor. Studiebesök gjordes på sociala kooperativ i och i närheten av Bologna. 
Planering och genomförande fungerade bra och deltagarna var mycket nöjda. 

Studiebesök gjordes på tre olika sociala kooperativ i och omkring Bologna. 
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Studiebesök på kooperativet Agriverde i Bologna 

 

Deltagande aktörer i projektet 
Projektet har haft en bred bas i länet. 14 av länets 15 kommuner har direkt eller indirekt deltagit i 

projektet. 

Projektägare har varit Gagnefs kommun. Finsamförbunden har varit drivande aktörer både före och 

under projektets gång. Dessa har varit delaktiga som medfinansiärer i form av nerlagd tid samt 

tillhandahållande av lokaler. 

Andra intressenter har varit Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som förutom 

deltagarfinansiering också aktivt tagit del genom att ingå i projektets styrgrupp. 

Projektets medfinansiering har utgjorts av ersättning till deltagare via Arbetsförmedling och 

Försäkringskassan, offentliga bidrag annat än pengar samt viss del kontanta medel. 

Målgruppen för projektet har varit personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Vissa 

deltagare i projektet har varit inskrivna i kommuns LSS-verksamhet och kommunal psykiatri. 

En samverkanspart har varit Region Gotland. Samverkan har skett genom erfarenhetsutbyte mellan 

de verksamheter/sociala företag som finns på Gotland och motsvarande i Dalarna. Samverkan och 
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erfarenhetsutbytet har även gällt uppbyggnad och drift av stödstrukturer för sociala företag/ projekt 

samt strategiskt påverkansarbete. 

På Gotland drivs ett liknande projekt i syfte att öka kunskapen om sociala företag som gör att fler 

personer ges möjlighet att starta och ingå i ett socialt företag.  Målsättningen för projektet på 

Gotland är att personal inom offentlig förvaltning och i det privata näringslivet känner till vad socialt 

arbetsintegrerande företag är – och ser det självklart som ett alternativ vid upphandlingar av vissa 

tjänster. Att sociala kriterier i regionens upphandlingar tas fram. Att de sociala företagen har en 

stödstruktur med olika kompetenser. 

Styrgruppen har varit intakt under hela projektperioden. Styrgruppen har bestått av:  ordförande 

från projektägaren Gagnefs kommun, representant från vardera Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan i Dalarna samt en representant från Finsamförbunden och en deltagarkommun. 

Dessutom har projektledaren ingått i styrgruppen. 

 

Jämställdhetsintegrering 
Arbetet i projektet har eftersträvat en jämn 

könsfördelning. De projektinsatser som 

genomförts har varit tillgängliga för både 

kvinnor och män. Av de sammanlagt 104 

deltagarna har könsfördelningen varit 47 

procent 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. 

Tillgången till de kompetensutvecklingsinsatser som erbjudits via Kompetensbyrån har varit lika för 

alla deltagare oavsett kön.  

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. 

Jämställdhetsfrågor har belysts I enskilda samtal med deltagare. Dialog har förts med enskilda 

personers relation till varandra samt hur den egna synen på kvinnor respektive män återspeglas i den 

egna gruppen. Det egna språkbruket och språkets betydelse för relationen till omvärlden och andra 

personer har behandlats. 

Då alla verksamheter som ingått i projektet mer eller mindre arbetar med kundkontakter så har en 

del insatser bestått i att jobba med bemötandefrågor gentemot kunder och hur man förhåller sig till 

sina arbetskamrater. 

Ett par av grupperna har särskilt arbetat med värdegrunds- och bemötandefrågor. Denna process har 

uppskattats av deltagarna. 
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
Verksamheten i projektet har genomförts hos de olika sociala företagen/ initiativen. Det vill säga att 

de fysiska platserna har varit många. Alla lokaler som använts har ”säkrats” så att den fysiska 

tillgängligheten har fungerat. 

En av grupperna har utgjorts av döva personer. Det har inneburit att tillgång till teckentolkar har 

säkerställts då både döva och hörande deltagare funnits i projektaktiviteter. 

I samband med planering av aktiviteter har tillgänglighetsfrågorna belysts. 

Checklista har använts när nya lokaler tagits i bruk. 

Informationen har gjorts tillgänglig för alla. 

Regionala prioriteringar 
Projektet har inte i formell mening haft ett organiserat samarbete med Länsstyrelsen eller Region 

Dalarna men flera olika aktiviteter har skett i samverkan. Ett exempel är att Region Dalarna har 

sociala företag som ett område att arbeta vidare med inför nästa programperiod. 

Vi har i samverkan med olika regionala aktörer arbetat med att synliggöra de sociala företagen i 

regionen. Både Länsstyrelsen och Region Dalarna har på olika sätt aktivt deltagit eller medverkat i 

gemensamma aktiviteter. Länsstyrelsen har inom ramen för Dalarnas Regionala Serviceprogram 

arbetat med den offentliga upphandlingen och därigenom belyst aspekten med sociala hänsyn. 

I Region Dalarnas redogörelse över utmaningar och prioriteringar för Dalarnas regionala 

tillväxtarbete Dalastrategin-Dalarna 2020 kan man läsa - ”För att möta det stora behovet av nya 

företag och arbetstillfällen och för att vi ska få en ekonomi öppen för alla behövs även ett aktivt 

arbete för fler sociala företag, fler sociala entreprenörer och fler eldsjälar.” 

Spridning och påverkansarbete 
Projektet har vid ett antal tillfällen arrangerat och/eller medverkat i aktiviteter där syftet har varit att 

sprida kunskap om sociala företag och de sociala företagens möjligheter för personer som står långt 

från arbetsmarknaden. 

12 november 2012 genomfördes ett välbesökt seminarium/dialogmöte med politiker. Syftet med 

dialogmötet var att sprida kunskap om sociala företag och berätta om läget i vårt län samt hur vi 

tillsammans kan driva utvecklingen framåt. Att hitta lösningar som stödjer utvecklingen av nya 

sociala företag och dess medarbetare. 

Det var en bred representation. De flesta av Dalarnas riksdagspolitiker deltog liksom ett antal 

kommunpolitiker. Dessutom fanns representanter för olika myndigheter såsom Arbetsförmedling 

och Försäkringskassan. Medarbetare i olika sociala företag berättade om sina företag och sin 

personliga "resa". Seminariet genomfördes tillsammans med Coompanion Dalarna samt Finsam-

förbunden. 
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Året därpå, 22 november 2013, genomförde 

projekt Kompetensbyrån och Coompanion 

Dalarna en dag för att öka kunskapen om 

arbetsintegrerande sociala företag i allmänhet 

och de som finns i Dalarna i synnerhet. 

För att uppmärksamma de sociala företagens 

och deras verksamhet arrangerades en heldag 

med föreläsningar, mässa, workshop och 

mingel. Allt i syfte att öka kunskapen om sociala 

företag.  

Arrangemanget genomfördes på Galaxen i 
Borlänge 
Medverkande var:Eva Johansson, Tillväxtverket 
Ragnar Andersson, Temagruppen 
Entreprenörskap & Företagande 
Karin Torneklint, moderator, Svensk Friidrott 
Inbjudan till arrangemanget hade gått ut brett 

via mail. Målgruppen var politiker och 

tjänstemän inom de organisationer som 

hanterar personer som står långt från 

arbetsmarknaden.  

Vi hade kalkylerat med cirka 60 personer - det 

kom 130.  

 

Denna dag bidrog till  

 att vi lyfter blicken och tänker mera strategiskt hur de sociala företagen kan vara aktörer på 

marknader som ger bättre förutsättningar för långsiktigt hållbart företagande.  

 att vi (alla regionala aktörer) sätter oss vid samma bord och gemensamt formulerar hur vi 

bidrar till en fungerande stödstruktur 

Information om sociala företag har vid två tillfällen genomförts i Hedemora. Dels för 

förvaltningsledningsgruppen dels för hela Kommunstyrelsen. I Hedemora genomfördes ett 

seminarium riktat till tjänstemän i både Hedemora och Avesta kommuner - 30 januari 2014. 

Dialog med den politiska ledningen i Ludvika resulterade i ett tydligt ställningstagande för att 

utveckla socialt företagande i kommunen. En arbetsgrupp bildades som sedan blev ett mycket bra 

stöd för de sociala företag som senare har bildats.  

Studiebesök av politiker från länet inklusive deras riksdagsledamot har gjorts på två av flera av 

verksamheterna. Syftet har varit att lära sig mera om sociala företag.  
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Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson besökte 

Siljansnäsresursen för lära sig mera om sociala företag 

och vilka möjligheter och eventuella hinder som finns.  

Under besöket fick handledare och medarbetare 

möjlighet att skicka med frågeställningar som har med 

socialförsäkringssystemet att göra vilka även besvarades 

i särskilt brev. Socialdepartementet har, efter besöket i 

Siljansnäs, tillsammans med jurister på Försäkrings-

kassan enats om att den nya förordningen beträffande 

stöd till arbetsgivare för rehabilitering kan tillämpas och 

en arbetsgivare är beredd att betala för rehabilitering 

för en person som inte är anställd i civilrättslig mening. 

Detta är av stor betydelse i de sociala företag där en del 

medarbetare är i arbetsträning eller praktik. 

Projektledningen har deltagit i Länsstyrelsens 

seminarium "Samhälleliga mål med upphandling som 

medel" om hur offentlig verksamhet kan stödja utan att 

styra och använda upphandlingen som verktyg för att nå sociala samhällsmål och även se sociala 

företag som leverantörer av välfärdstjänster. 

Vid en mässa i Falun samlades ett stort antal rehabiliteringsaktörer för en gemensam mässa. Ett 

hundratal personer från olika aktörer deltog och utbytte erfarenheter.  Projektet Kompetensbyrån 

medverkade med ett miniseminarium i syfte att sprida information om projektet samt knyta 

ytterligare kontakter. 

Information om sociala företag och arbetet i projektet Kompetensbyrån har skett vid ett flertal 

tillfällen. Ibland tillsammans med någon deltagare i projektet. Målgrupper för informationen har i de 

flesta fall varit kommunpolitiker eller förvaltningspersonal. 

 

Extern utvärdering 
Ägare för projektet Kompetensbyrån är Gagnefs kommun. När extern utvärderare under 

mobiliseringsfasen skulle upphandlas var det därför Gagnefs kommuns upphandlingsenhet som 

inbjöd till anbudsgivning avseende utvärderare/följeforskare. 

Upphandlingen genomfördes som en förenklad upphandling (B-tjänst) enligt bestämmelserna i lag 

(SFS:2007:1091) med ändring (SFS2010:571) om offentlig upphandling. 

Utförandekravet var att  

 utvärderingen ska ha en lärande ansats 

 den ska vara ett stöd för ett lärande bland ansvariga och göras under pågående process 

 utvärderaren ska följa projektet i dess olika faser 
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 att följa projektets processer och fortlöpande återkoppla iakttagelser innebär ett 

kontinuerligt lärande för projektpersonal, samarbetspartners och styrgrupp 

 utvärderingen ska resultera i en skriftlig utvärderingsrapport 

En öppen och kontinuerlig utvärdering skulle innefatta 

 Att initialt göra en nulägesanalys som skulle utgöra basen och jämförelsematerial för att 

värdera hur projektet uppfyller de mål som anges i ansökan 

 Att genomföra intervjuer och/eller skriftliga enkäter med projektdeltagare 

 Att genomföra intervjuer med projektets intressenter och återkoppla 

 Att utifrån synpunkter från deltagare och intressenter komma med förslag om ändringar, 

förbättringar och förstärkningar under projektets gång 

 Att beakta jämställdhets- och tillgänglighetsaspekten 

Framtidsutbildning AB vann upphandlingen och har under hela genomförandefasen följt projektet. 

Projektet har haft stor nytta av utvärderaren som funnits som bollplank och rådgivare som gett feed-

back på och konstruktiv kritik på det pågående arbetet. 

Utvärderaren har i tre delrapporter redovisat resultatet av sina intervjuer och i dialog med 

styrgruppen gett värdefulla synpunkter och vägledning. 

Egenutvärdering 
Under hela projekttiden har projektledarna och samordnaren haft kontinuerliga avstämningsmöten. 

Vid dessa möten har samtliga verksamheter kommenterats och analyserats. Önskemål från 

respektive verksamhet har framförts och utifrån dessa diskussioner har projektinsatser initierats och 

genomförts. Insatserna har varit dels ur ett verksamhetsperspektiv dels ur ett individperspektiv. 

Efter de flesta utbildningsinsatser har en utvärdering gjorts. 

Insatserna i värdegrundsarbetet har dokumenterats i särskild promemoria /minnesanteckning. 

Kommentarer och tips 
Grundbulten före och under projektets genomförande har varit samarbetet med Finsamförbunden i 

Dalarna vilket har fungerat mycket bra. Initialt gick det trögare än väntat att få deltagare till 

projektet. Finsamförbunden har varit ett starkt stöd i rekryteringen av deltagare i projektet. 

Under mobiliseringsfasen borde vi ha gjort en mera grundlig genomgång och ytterligare förankring av 

projektet tillsammans med respektive medfinansiär.  

Även om dialogen med medfinansiärerna fungerar bra har det tagit tid att få in underlag för 

redovisningen. Framförallt deltagarredovisningen. 

De genomförda projektinsatserna har haft positiv effekt men det finns behov av fler insatser för att 

utveckla affärsmässigheten och entreprenörskapet. 

Den sociala gemenskapen i verksamheterna har storbetydelse för deltagarna. Det är dock viktigt att 

det finns en balans mellan affärsmässigheten och den sociala gemenskapen. 
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Den ojämna säsongsmässiga arbetsbelastningen i verksamheterna är ett problem. Därför är 

ledarskapet avgörande. Det måste finnas både ett affärsmässigt ledarskap och ett handledarskap 

som hanterar ”mjukvaran” d v s det mänskliga kapitalet i företagen. 

Ledarskapet i de sociala företagen har mycket stor betydelse. Styrelsens kompetens är betydelsefull. 

En mix av kompetenser i styrelsen är viktig även här. Gärna medverkan av någon lokal företagare. 

 

Kontaktpersoner 
Bibbi Westhed, projektledare, bibbi.westhed@kompetensbyran.com 

Jonny Wikström, biträdande projektledare, jonny.wikstrom@siljansnasresursen.se 

Conny Bringås, samordnare främst i södra delen av Dalarna 

Anki Enevoldsen, ordförande i styrgruppen, anki.enevoldsen@gagnef.se 

Bo Eriksson, extern utvärderare, bo.eriksson@framtidsutbildning.se 

 

 

Bilaga 1: Reserapport Gotland 

Bilaga 2: Reserapport Italien 

Bilaga 3: Minnesanteckningar 22 november 2013 
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Bilaga 1 

Rapport fra n studieresa pa  Gotland 2013-06-10--13 

Bakgrund  
Projektet Kompetensbyrån har två övergripande syften. 

 Att ge personer som står långt från arbetsmarknaden fler möjligheter till arbete och 

arbetsträning 

 Att en inkubator/kompetenbyrå bildas och utvecklas till en bestående stödverksamhet för 

befintliga och blivande sociala företag. 

Ett kriterium i projektet är samverkan. En samverkanspart är Region Gotland. Samverkan ska ske 

genom erfarenhetsutbyte mellan de verksamheter/sociala företag som finns på Gotland och 

motsvarande i Dalarna. Samverkan och erfarenhetsutbytet gäller även uppbyggnad och drift av 

stödstrukturer för sociala företag/ projekt samt strategiskt påverkansarbete. 

På Gotland drivs ett liknande projekt i syfte att öka kunskapen om sociala företag som gör att fler 

personer ges möjlighet att starta och ingå i ett socialt företag. Att fler personer genom arbete i de 

sociala företagen kan bryta bidragsberoende och därmed minska kostnaden för försörjningsstöd. 

Målsättningen för projektet på Gotland är att personal inom offentlig förvaltning och i det privata 

näringslivet känner till vad socialt arbetsintegrerande företag är – och ser det självklart som ett 

alternativ vid upphandlingar av vissa tjänster. Att sociala kriterier i regionens upphandlingar tas fram. 

Att de sociala företagen har en stödstruktur med olika kompetenser. 

På Gotland finns åtta arbetsintegrerande sociala företag och syftet med studieresan var att göra 

studiebesök på de enskilda företagen samt att ta del av det gotländska projektets erfarenheter. 

Studiebesök med information och överläggningar gjordes på fem av företagen. 

Dag 1  
Måndagmorgon avgick bussen från Mora för att hämta upp deltagare hela vägen ner till Avesta. Där 

fick vi lasta ombord 32 st smörgåsar som Södra Dalarnas Serviceteam hade fixat. 

I bussen gjordes en genomgång av programmet. 

 I god tid anlände vi till färjeterminalen i Nynäshamn. Allt flöt på bra och alla kom ombord utan 

problem.  

Vid ankomsten till Visby blev vi hämtade av buss som transporterade oss till Hotell Solhem. 

Efter att alla installerat sig samlades vi för en gemensam genomgång. Vi gjorde en ordentlig 

presentation av varandra och de verksamheter/företag som man representerade. Intressant att 

delge varandra vad man gör och vilka kompetenser som finns i de olika företagen. 
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Vårt projekt ska ju ge deltagarna möjlighet att lära av varandra och detta var ett bra exempel på 

detta. På ”hemmaplan” har vi ju relativt stora avstånd så de personliga mötena kanske inte blir så 

frekventa. När man lär känna varnadra underlättar det att ta kontakt. 

Dag 2 

Suderviljan 
Första dagen på Gotland började med avresa från hotellet till Klintehamn och besök på det sociala 

arbetskooperativet Suderviljan. Suderviljan bildades 2003. I dag är det 16 personer som arbetar i 

kooperativet med stöd av tre handledare. 

Kooperativet tillhandahåller allehanda trädgårdstjänster. Deras bas är ett relativt nybyggt växthus 

där försäljning av blommor och krukväxter som man själva driver upp. Man tillverkar och säljer  bl a 

gravprydnader, adventskransar, högtidsservetter med personligt tryck. 

Syftet med kooperativet är att främja deltagarnas personliga utveckling, deras sociala och kulturella 

intresse genom olika former av teori och praktiskt arbete 

Region Gotland bekostar lokaler och handledarlöner. Målgruppen är personer med LLS-beslut.  Även 

andra personer finns i verksamheten och man har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Lågsäsongen nyttjar man till utbildning och andra kompetenshöjande insatser som stärker både 

individer och företag. 

Kooperativet har två anställda. 

Tydlighet gentemot både kunder och medarbetare är viktigt. Man skriver tydliga avtal med alla 

kunder och för nya deltagare/medarbetar är det viktigt att vara tydlig med arbetsuppgifterna. 

Några dagar efter vårt besök hölls 10-årsjubileum och invigning av de nya lokalerna. 

Återanvändarna 
Återanvändarna är ett av Gotlands sociala företag med lokaler i Visby. Medarbetarna har alla haft 

svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.  Några träffades under en period på 

socialförvaltningens enhet för arbetsträning och kom då underfund med att de hade en gemensam 

idé om att på affärsmässiga grunder ta tillvara överblivna saker och samtidigt bidra till en bättre 

miljö. Man bildade en ekonomisk förening 2011. 

Återanvändarna tar emot saker från både privatpersoner och myndigheter. Mot ersättning hämtar 

men sakerna. Det händer att man får ta hand om hela dödsbon. 

Man sorterar och tar tillvara sådant som går att fräscha upp och renovera. Resten går till soptippen 

Det började med ett avtal med Gotlandshem om att hålla ordning vid sopstationerna. Man 

utvecklade verksamheten med att ta tillvara uttjänta saker, lag och fixa för att sedan sälja vidare. 

Övriga samarbetsparter är Röda Korset/Kupan. 

Under besöket hos Återanvändarna fick vi även information från Birgitta Nylund som är projektledare 

för Utveckling: Sociala företag. De åtta företag som finns på Gotland utgör arena för arbetsträning. 
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Hon framhöll att kunskapen i omgivningen måste höjas. Inställningen bland de stödjande systemen 

måste gå från omvårdande till att mera stödja affärsmässigheten och affärsutvecklingen. 

Målsättningen med projektet är att så småningom få en avsiktsförklaring som tas i 

kommunfullmäktige. 

Då flera av deltagarna från Dalarna planerar att arbeta med likanande verksamhet var det många 

nyttigheter som kom oss till del. Någon form av utbyte kommer att ske mellan verksamheter i 

Dalarna och Gotland. 

Visby Catering 
På Visby Catering kombinerades nytta med nöje. Kvällens mat intogs samtidigt som vi fick 

information om det sociala företaget Visby Catering av handledaren Jonny. 

Visby Catering startade 2011. De flesta deltagarna/medarbetarna har en bakgrund med missbruk. 

Verksamheten är förlagt till ett kök i anslutning till ett äldreboende. Kommunens stöd till 

verksamheten är handledarlön samt lokalkostnad. 

Företaget har bra omsättning. Kunderna är framförallt olika verksamheter inom Region Gotland. 

Planeringen var att vi (studieresan) skulle ha intagit flera av måltider hos Visby Catering men på 

grund av sjukdom bland medarbetarna gick inte det att genomföra. Denna situation är inte helt 

främmande i de sociala företagen vilket ställer stora krav på handledarinsatser ibland. 

Dag 3 

Lövstakooperativet 
Dagen började med besök på Lövstakooperativet. Verksamheten startade som ett EU-projekt för tio 

år sedan då LSS-verksamheten och psykiatrin var i behov av sysselsättningsplatser. Två personer drev 

projektet och det var initialt tolv personer som var intresserade att delta. 

Lokalerna finns vid Lövsta lantbrukscentrum. Lokaliseringen där var en följd av att det fanns intresse 

från deras sida om samarbete med kooperativet. 

Under första tiden bedrevs mycket utbildning. Dels kooperatörsutbildning dels fackmannakunskap. 

Arbetsuppgifterna fanns på gården. Startsträckan var lång. Varje verksamhet är unik och utgår från 

deltagarnas kunskaper/önskemål. Kommunen stöder verksamheten med två handledare samt 

lokalkostnad. 

Lövstakooperativet arbetar med: 

 trädgård och anläggningsarbeten, plantering, beskärning 

 vaktmästarsysslor, inre och yttre renovering,  

 snickeri, målning och fönsterenovering 

 avverkning och gallring 

 flytthjälp, flyttstäd 
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Man har avtal med kommunen om att tillhandahålla platser för personer med LSS- eller SOL-beslut. 

Kooperativet bestämmer själv över fem platser.  För arbetstränings-/praktikplatser som 

Arbetsförmedlingen nyttjar betalar man 5 000 kronor per månad för. Samarbetet med Arbetsförmed-

lingen har förbättrats över tid. Numera har man en kontaktperson på Arbetsförmedlingen. 

För närvarande finn 25 personer i verksamheten. 11 personer är anställda av kooperativet. 

Trygghetsanställning och lönebidragsanställningar vilket gör att nettokostnaden för kooperativet är 

ca 2 000 kr/ anställd och månad. 

Man har varje år sökt och fått utvecklingsmedel från Socialstyrelsen 

Under de tio år som verksamheten varit igång har man utvecklat en fungerande administration och 

arbetsordning. Man erbjuder en daglig struktur och ett meningsfullt arbete i ett meningsfullt 

sammanhang.  

Kooperativet sköter bokföring och lönehantering själva. Man har skapat rutiner beträffande 

arbetsmiljöhanteringen, introduktionsprogram för nya medarbetare m m. Kooperativets kunskaper 

på detta område kommer våra deltagare till del. Kompetensbyrån kommer att få Lövstakooperativets 

avtal och mallar för att utveckla efter de behov som finns i ”våra” sociala företag. 

Goda råd från Lövsta – var inte för ”spretig”. 

Gotland Skog & Miljö 
Verksamheten på Gotland Skog & Miljö är i sin linda.  Den ekonomiska föreningen Gotlands skog & 

miljö (GSM) bildades i november 2012 med ett befintligt kommunalt arbetskooperativ som bas och 

med inriktningen att bli ett socialt företag för vård av skog och miljö. Det är fortfarande ett projekt 

som stöttas av Leader och Coompanion Gotland. 

Projektet ska bidra till förbättrar skogsbruk, erbjuda flexibel arbetskrafter för organisationer och 

företag på södra Gotland. Arbetslösa ungdomar och personer som står långt utanför 

arbetsmarknaden ska integreras. 

 Ett dussintal medlemmar som tillsammans utför arbeten med hjälp av erfarna arbetsledare och med 

tillsyn av en särskilt kunnig expert med mångårigt arbete inom skogsvårdsområdet. Det handlar 

oftast om röjning, plantering och stängsling av skogsmark. Medlemmarna har nu stöd av kommunen 

men avsikten att allt fler ska kunna anställas av den ekonomiska föreningen. 

Företaget har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och framförallt utvecklingsbolaget 

Knutpunkt Hemse.  Den lokale företagaren som deltog i mötet poängterade vikten av att ”paketera” 

erbjudanden som upplevs som en avlastning för företagarna. Att göra sådan som annars inte blir 

gjort. 

Sammanfattning 
Enligt utvärderingen var det övervägande delen av deltagarna som uppgav att man hade fått med sig 

nyttig och användbar information. Att man blivit inspirerad och fått med sig praktisk kunskap att 

använda i sin egen verksamhet.Resan har även bidragit till att man knutit kontakter i 

deltagargruppen och fått mera kunskap om de andra verksamheterna i Dalarna. 

 



Diarienummer 

2011-3060023 

21 
 

Bilaga 2 

 

Studieresa till Italien 

Reserapport 13-16 oktober 2013 

 

Bakgrund 

I projektet Kompetensbyrån ingår en transnationell del. För Kompetensbyråns del innebär det 

ett utbyte med verksamheter i Italien.  

Representanter för olika intressenter och samarbetsparter i projektet inbjöds att delta i 

studieresan till Italien. Resan genomfördes 13 – 16 oktober 2013. 

16 personer deltog. Det var en mix av deltagare, handledare, styrgrupp, politiker och 

representanter för näringslivskontor. Studiebesök gjordes på sociala kooperativ i och i 

närheten av Bologna. Planering och genomförande fungerade bra och deltagarna var mycket 

nöjda. 

Programmet för studieresan togs fram i nära samarbete med Monica Gandini som också var 

vår guide och tolk under vistelsen. Monica Gandini bor och verkar i Bologna. Hon är 

svenskspråkig och arrangerar skräddarsydda gruppresor, guidar samt hjälper till med tolkning 

och översättning. 

Själva researrangemanget med biljetter, hotell och anslutningsbuss till och från flyget gjordes i 

samarbete med TravelArena i Falun. 

Dag 1 

Resan startade tidigt söndagmorgon från Mora där de första deltagarna anslöt. 

På eftermiddagen var det dags att borda planet för färd till Bologna via Frankfurt. 

Vi anlände till hotellet i Bologna tidig kväll som avslutades med en gemensam middag på 

närbelägen restaurang. Redan under första kvällen kunde vi konstatera att gruppen funnit sin 

form och deltagarna tycktes trivas i varandras sällskap. 

Dag 2 

AGRIVERDE 

Det första studiebesöket gjordes på det sociala arbetskooperativet Agriverde som låg i 

utkanten av Bologna. Raphael Dacerf som arbetar som handledare på kooperativet var vår 

guide och berättade om arbetet på kooperativet. Agriverde är ett kooperativ A + B  

 

Målgruppen på kooperativet är personer som kommer från psykiatrin och verksamheten är 

ekologisk odling och försäljning samt parkskötsel på uppdrag av kommunen. 
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Raphael berättade att man bedriver odling av den enkla anledningen att man kan se ett konkret 

resultat av en hel process.  

Man lär sig att det finns något längre fram i tiden. Det gror och man kan skörda.  

Man lär sig att respektera världen/jorden.  

Man lär sig att planera för framtiden 

På kooperativet finns två grupper: 

1. Parkarbete 

2. Rehabiliteringsverksamhet 

 

Parkarbetet uppgår till 80 procent av 

verksamheten. För närvarande finns 35 

personer anställda. Målsättningen är att lära 

sig hålla tider och att man har en produktiv 

roll. Varje person har en ”personlig 

assistent”. Verksamheten drar in 1,250 

miljoner € per år. Tyvärr har kooperativet 

förlorat en del uppdrag som man haft i 

kommunen. Man märker av den kärvare 

arbetsmarknaden som råder i landet. 

Med det upplägg som finns idag ”tjänar” samhället 7000 € per år för varje anställd i 

kooperativet. 

Rehabiliteringsverksamhet 

I den rehabiliterande verksamheten fanns för närvarande 25 personer. Man använder arbetet 

som ett medel att bygga upp sin egen identitet. Arbetet är ett pedagogiskt instrument. Man lär 

sig att planera och se en bättre morgondag/framtid. 

Genom arbetet är man nyttig både för samhället och sig själv. För varje medarbetare finns en 

individuell plan och arbetsschema. 

Omsättningen från den ekologiska odlingen är ca 70 000 € per år och vinsten ligger på ca 10% 

av denna.  

Det övergripande målet för hela verksamheten på AGRIVERDE är att delta i samhället. 

Genom att delta i arbetet på Agriverde 

 Utvecklar man en fungerande identitet 

 Förvärva yrkesskicklighet 

 Lär sig att handskas med kraven från marknaden 

 Minskar känslomässigt lidande och socialt utanförskap 

 Skapa sociala band 

 Blir mer integrerade i samhället 

 

 

 



Diarienummer 

2011-3060023 

23 
 

 

 

Virtual Coop 

Företaget VirtualCoop är ett företag inom grafisk formgivning och digitaltryck samt hantering 

och uppdatering av databaser. Företaget ger även ut en tidning - "Bueno Notice Bologna". 

Tidningen utges en gång i en upplaga av 20.000 exemplar. 

Detta är ett av få företag som startas av funktionshindrade själva. VD:n Maurizio Cocchi, själv 

funktionshindrad, startade företaget 1996.  

Företaget har nyligen anställt ytterligare 5 personer vilket i dagsläget innebär 26 anställda 

varav 20 med funktionshinder.  

Företagets kunder är bl a banker, försäkringsbolag och kollektivtrafik för vilka man hanterar 

olika data för inmatning och bearbetning. 

Det företaget tjänar bäst på är datainmatningen vilket genererar ca 80 000 € per år. 

Uppgifter som företaget utför för bankerna är att hantera bankernas returnerade utskick. Man 

korrigerar felaktiga adresser. Detta arbete generar ca 40 000 € per år. 

Företaget har en styrelse/ett råd på fem personer. 

Innan besöket avslutades överlämnade Bibbi Westhed en symbolisk gåva som tack för att 

gruppen fick besöka företaget. Gåvan bestod bl a av anteckningsbok med handgjort papper 

som omslag från Affär´n i Leksand. Detta handgjorda papper väckte stort intresse hos 

företagsledningen. Förhoppningsvis kommer Affär´n att skicka ner några provark till Bologna 

få se vad det kan ge i framtiden. Intressant i alla fall. 

På kvällen intogs en gemensam middag med rätter från det bolognesiska köket. 
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Dag 3 

COpAPS 

Det tredje och sista studiebesöket gjordes på koopartivet COpAPS som låg i byn Sasso 

Marconi några mil utanför Bologna. 

 

Vi välkomnades av kooperativets ordförande Lorenzo Sandri som sedan gav oss information 

om verksamheten samt sedan guidade oss. Även detta kooperativ är både ett A och B 

kooperativ. 

 

 

Det är ett jordbrukskooperativ vars arbete utförs av entreprenörer och personer med 

funktionshinder. Utbildning varvas med arbete. 

Kooperativet förfogar över 60 hektar mark varav hälften är uppodlad. 80% av arealen finns i 

anslutning till huvudkontoret. Övrig mark finns en bit upp i bergen. 

Verksamheten består av tre delar: Agritourism och restaurang, odling av blommor och plantor 

samt parkskötsel (vilket för övrigt har skett i samarbete med AGRIVERDE). 

Man arbetar med en återbrukscentral som servar byn invånare. Kooperativet har hittat en god 

balans genom att man har många olika verksamheter. 
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Man driver även en skyddad verkstad (A-kooperativ) som integreras med övriga delar. Där får 

medarbetarna arbetsträning. Anställning är i detta fall inte det primära. 

B-kooperativet utför arbeten åt kommunen. 60 % av kunderna finns inom kommunen. 

Idag diskuterar men om sociala kooperativ är en bra modell eller inte. Den offentliga 

upphandlingen kan ibland vara ett hinder. 

Man önskar att kriterier kunde fastställas som skulle gynna sociala företag. Minst 5% av 

kommunens budget ska destineras till sociala företag/kooperativ. 

 

COpAPS har fortbildningsmöjligheter för funktionshindrade – learning by doing. 

Kooperativet har påbörjat ett kvalitetssäkringsarbete – EMAS och ISO 9001. 

På grund av landets ekonomiska situation har företaget påverkats. Uppdraget som de hade 

tillsammans med AGRIVERDE har man förlorat. För närvarande finns 52 anställda och man 

är orolig för framtiden. Man planerar att arrendera ytterligare mark för att möta krisen genom 

att expandera. 

För tillfället hoppas man på ett utbyte med Kina. Biodynamiskt odlad mat är en nisch och man 

tror mycket på denna möjlighet. I februari kommer en delegation från Kina för att testa 

företagets produkter. 

Studiebesöket avslutades vid kooperativets andra verksamhet uppe i bergen – den skyddade 

verksamheten där deltagarna odlar kryddor och örter samt har en stor lavendelodling. 

Studiebesöket avslutades med en mycket välsmakande lunch i deras restaurang som öppnat 

enkom för vår grupp. 

Efter studiebesöket erbjöd sig Monica Gandini att guida oss genom Bolognas historiska 

centrum. En mycket uppskattad upplevelse. 
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Dag 4 

Hemfärd 

Sammanfattning och reflektion 

Intressant att få ta del av hur arbetet kan se ut i andra länder även om våra samhällssystem 

skiljer sig väsentligt. 

Engagemanget hos handledare och personal finns på samma sätt oavsett var man arbetar. Tron 

på människors förmåga och alla människors lika värde genomsyrar verksamheterna. 

Hur kommer framtiden att utvecklas med tanke på det rådande ekonomiska läget? Kommer 

dessa verksamheter att hamna långt ner på prioriteringslistan? 

Det filosofiska synsättet att arbete med odling av växter är betydelsefullt för människors 

utveckling då man sätter innehållet i arbetet i förhållande till vad man vill uppnå med varje 

person som arbetar i kooperativet. 

Här hemma efterfrågar vi någon form av förordning som skulle ge mer stadga åt våra sociala 

företag. I Italien finns en speciell lag som reglerar vilka personer som omfattas i dessa 

verksamheter. I samtalen framkom att lagen möjligen är för snäv i vissa avseenden. Vi bör nog 

tänka oss för innan vi eventuellt går så långt som att lagstifta kring sociala företag. 

Beträffande den offentliga upphandlingen och de sociala företagen återstår mycket att göra. En 

viktig del i den stödstruktur som ska växa fram så småningom. 

Vid pennan / Bibbi Westhed 
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 Deltagare Verksamhet  kontaktuppgift 

1 Anna Katarina  Rooslien 

Anki 

Långshyttans 

Bruksservice 

Ordförande 

Långshyttans 

Bruksservice 

anki@corpu.nu 

2 Karina Andersson Återvinningsbutiken deltagare andersson_karina@hotmail.com 

3 Britta Jonsson 

 

Affär´n handledare britta.jonsson@leksand.se 

4 Daniel Jönsson Affär´n deltagare  

5 Jan Eriksson Universaltorget deltagare universaltorget.mora@gmail.com 

6 Mikael Eriksson Hedemora kommun Näringslivs-

kontoret Hedemora 
micke@hedemoranaringsliv.se 

7 Kenneth Dahlström Leksands kommun Politiker Leksand kenneth.dahlstrom@leksand.se 

8 Ann-Kristin Enevoldsen 

Anki 

Gagnefs kommun Ordf. styrgrupp anki.enevoldsenagnef.se 

19 Per Helin Försäkringskassan styrgrupp per.helin@forsakringskassan.se 

10 Birgit Westhed 

Bibbi 

Kompetensbyrån  bibbi.westhed@kompetensbyran.c

om 

11 Marianne Gehlin Smedborn 

 

Siljansnäsresursen handledare info@silansnasresursen.se 

12 Susanne Hedblom 

 

Siljansnäsresursen deltagare  

13 Tommy Berggren Södra Dalarnas 

Serviceteam 

 Deltog ej 

14 Berit Sisell Glimten verksamhetsledare berit.sisell@gmail.com 

15 Lars-Åke Josefsson 

 

Ludvika kommun Näringslivschef 

Ludvika 
lars.ake.josefsson@ludvika.se 

16 Therese Haglöf 

 

Rättvisecaféet/Falu 

kommun 

handledare therese@fairtradeorg.se 

17 Ulf Martini ViKan Styrelseledamot  

Vi Kan 
ulf@vikarbyn.nu 
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Program vid studiebesök i Italien 13-16 oktober 2013 - projekt 

KOMPETENSBYRÅN,  
 

 

Tid 13 oktober 2013 Tid 14 oktober 2013 Tid 15 oktober 2013  16 oktober 2013 

        

 

 

06:20 

06:50 

07:15 

07:35 

08:00 

08:35 

09:00 

 

13:00 

 

 

18:05 

Gemensam buss från 

Dalarna 

Avgångstider 

Mora – järnvägsstationen 

Rättvik – järnvägsstationen 

Leksand – 

järnvägsstationen 

Gagnef – Djurås station 

Borlänge – resecentrum 

Hedemora – Hemköp 

Avesta - Dalahästen 

 

Avresa från Arlanda till 

Bologna via Frankfurt 

 

Ankomst Bologna 

Buss från flygplatsen till 

Hotel Porta San Mamolo 

Incheckning  

 

 

09:00 

 

 

 

 

 

 

14:00 

 

 

 

 

Frukost 

Avresa till Agriverde 

Förmiddagen ägnas åt 

studiebesök på 

kooperativet 

Agriverde.  

LUNCH 

Studiebesök på 

företaget Virtual 

coop 

Gemensam middag på 

Ristorante Sangiovese 

som ligger nära 

hotellet 

 

 

09:30 

Frukost 

Besök på COpAPS 

huvudkontor i Sasso 

Marconi 

därefter åker vi till 

deras agriturismo där 

vi också äter  

LUNCH 

Fortsatt 

information och 

rundvandring 

 

 

 

 

08:00 

 

 

10:10 

 

 

15:25 

Frukost och utcheckning  

Avresa med buss till 

flygplatsen 

 

Avgång från Bologna till 

Stockholm via München 

 

Ankomst till Arlanda 

 

Gemensam bussresa till 

Dalarna. 
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Bilaga 3 

Workshop/fo retagsma ssa 22 nov 2013 pa  Galaxen i Borla nge 

Minnesanteckningar 
De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler. Kunskap om sociala företag och deras roll i 

samhället är relativt låg. Därför arrangerade projekt Kompetensbyrån och Coompanion Dalarna en 

dag för att öka kunskapen om arbetsintegrerande sociala företag i allmänhet och de som finns i 

Dalarna i synnerhet. 

För att uppmärksamma de sociala företagens och deras verksamhet arrangerades en heldag med 

föreläsningar, mässa, workshop och mingel. Allt i syfte att öka kunskapen om sociala företag.  

Arrangemanget genomfördes på Galaxen i Borlänge 

Medverkande var: Eva Johansson, Tillväxtverket 

  Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap & Företagande 

  Karin Torneklint, moderator, Svensk Friidrott 

Inbjudan till arrangemanget hade gått ut brett via mail. Målgruppen var politiker och tjänstemän 

inom de organisationer som hanterar personer som står långt från arbetsmarknaden.  

Vi hade kalkylerat med cirka 60 personer - det kom 130.  

Dagen började med en kort inledning av arrangörerna om vad som hittills gjorts för att främja och 

stötta framväxten av sociala företag i länet. 

Eva Johansson, Tillväxtverket fortsatte under rubriken De sociala 

företagens uppdrag och utveckling. 
 Eva Johansson arbetar inom området Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. De sociala 

företagen är en del av samhällsentreprenörskapet. 

Den första impulsen kom från Italien – arbetskooperationen. Det fanns ett sätt att skapa en ny del av 

arbetsmarknaden – sociala företag. I början kom de flesta från psykiatrin och missbruksvården. 

Hantverk och mat var områden som de flesta sociala företag jobbade med. Företagen hade en stor 

bidragsandel. 

Med tiden kom fler influenser från omvärlden. EU blev en bra ”riskkapitalist”. Under åren 2003 – 04 

fanns programmet Equal där sociala företag var en del av programmet. I programmet låg även 

strukturpåverkan som en del. 

Så småningom bildades en nationell temagrupp för socialt företagande och denna jobbade så fram 

det som blev definitionen av sociala företag. 

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer 

varor och/eller tjänster): 



Diarienummer 

2011-3060023 

30 
 

 med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få 

och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

 som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 

dokumenterat sätt 

 som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter 

 som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 

De sociala företagen har dubbla affärsidéer – dels den affärsidé som är gångbar på en öppen 

marknad dels skapa arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Upphandla med sociala hänsyn är ett sätt för offentlig sektor att stötta de sociala företagen samt att 

stärka den kommersiella delen av företaget. 

Arbetsintegrerande sociala företag drivs av initiativtagare med olika bakgrund. Numera är det många 

”vanliga” företagare som vill starta sociala företag. 

Utvecklingen av sociala företag i landet går framåt. Dagens siffror visar att de sociala företagen utgör 

storleksmässigt cirka halva Samhall. ”Underifrånrörelsen” har startat ett halvt Samhall vilket 

imponerar. 

Utvecklingen i de sociala företagen har gått från hantverksprodukter till att sälja tjänster. Ett nytt 

begrepp är social franchising – lära av varandra och köpa in sig i befintliga affärskoncept. 

För närvarande arbetar Tillväxtverket med att ta fram siffror på vilka områden/branscher som är 

samhällsekonomiskt och ekonomiskt lönsamma-Social Return On Investment. Just nu pågår arbetet 

med att ta fram underlag för verksamheter som arbetar med återvinning. 

Hos Tillväxtverket pågår ett arbete med att påverka bankerna för att underlätta deras bedömningar 

av affärsidéer från sociala företag. 

Så kallade affärsutvecklingscheckar kommer också att vara tillgängliga inom kort. 

På www.sofisam.se finns information om och för sociala företag. Det pågår ett stort tvecklingsarbete 

och inom kort kommer en ny Sofisam-sida på nätet. 

Workshop, mingel och lunch 
Efter denna programpunkt blev det workshop och lunchpaus. Några av deltagarna fick i uppgift att 

intervjua medarbetarna i de utställande sociala företagen. Resultatet och reflektioner på detta följde 

vid återsamlingen efter lunch. 

Representanter från Länsstyrelsen, Region Dalarna, kommuner, Tillväxtverket och socialt företag fick 

utgöra en panel för att reflektera över de sociala företagen och de verksamheter som fanns 

representerade under dagen. 

Synpunkter och reflektioner: 

- Häftigt att så många företag är på gång i vårt län – bra att bredda arbetsmarknaden 
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- Ekonomisk förening bra företagsform 

- De sociala företagen en viktig del i vårt framtida Dalarna. De sociala företagen är en viktig del 

i 2020-arbetet. Företagen behöver stöd och vi måste finna metoder regionalt för att 

integrera de sociala företagen i strukturfonderna framöver. (Reg Dalarna) 

- Företagen/formen stämmer inte in i de förordningar som finns idag. Vi testar och lär. (L-styr) 

- Utgå alltid från människorna som finns i företagen och vad de kan och vill 

- Viktigt att Funka-utredningen kommer fram med förslag och förhoppningsvis kommer en 

höjning av lönebidraget. 

Goda råd från Tillväxtverket: 

 Samarbeta 

 Lär av varandra 

 Ha inte för bråttom 

 Affärsmässighet 

 Sitt vid samma bord och resonera hur vi löser det i framtiden. Bjud in till samtal. 

Region Dalarna – entreprenörskapsagenda, möte i januari. 

Gott råd från Karin – Börja! (gav exemplet företaget Fiskarhedenvillan som en gång startade som ett 

arbetsmarknadsprojekt) 

Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap & Företagande – Socialt 

företagande i nästa steg.   

Om det fanns lika många sociala företag i alla kommuner som i de ”bästa” kommunerna skulle vi ha 

ca 900 sociala företag idag. 

Han konstaterar att det finns en bristande balans mellan korta och långa uppdrag i företagen. Vad 

beror detta på och hur hittar man långsiktiga uppdrag? 

Ragnar pekade på de områden som definieras som tillväxtbranscher i bl a Dalastrategin. 

Stora investeringar kommer att göras på många områden – gruvnäringen, besöksnäringen m fl. Hur 

kan de sociala företagen ha en roll i dessa sammanhang? Hur blir man underleverantör till företag i 

tillväxtbranscher? 

Skarpare skrivning i Dalastrategin – stödstruktur/mellanhand så att de sociala företagen kan agera i 

samklang med företagen i tillväxtbranscherna. 

T ex inom besöksnäringen planeras 35 000 nya bäddar och investeras 2,2 miljarder kronor. För att 

möta detta finns Destination Dalarna, BesöksCollage, Proj. Kurbits. Hur deltar de sociala företagen i 

dessa initiativ? 

Hur är anpassningen till funktionsnedsättning ibland turistföretagen? Kan de sociala företagen vara 

en resurs? 
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Denna dag har bidragit till  

 att vi lyfter blicken och tänker mera strategiskt hur de sociala företagen kan vara aktörer på 

marknader som ger bättre förutsättningar för långsiktigt hållbart företagande.  

 att vi (alla regionala aktörer) sätter oss vid samma bord och gemensamt formulerar hur vi 

bidrar till en fungerande stödstruktur 

 

Vid pennan 

Bibbi Westhed 
Projektledare Kompetensbyrån 
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