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Sammanfattning
Tillväxtverket har haft i uppdrag av regeringen att i samråd med
Arbetsförmedlingen utarbeta och genomföra ett tvärsektoriellt
program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande
sociala företag (ASF)1 startar och växer för att därigenom öka antalet
sysselsatta. Målet var att skapa fler möjligheter till arbete för personer
som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Uppdraget har
genomförts 2016 – 2018 och omfattat en budget på totalt 60 miljoner
kronor.
En lyckad satsning – ASF är en del av näringslivet
Arbetsintegrerande sociala företag är en del av framtidens näringsliv
där företagens bidrag till en hållbar tillväxt och att nå målen i Agenda
2030 kommer att vara viktiga. Genom uppdragets insatser har fler
regioner, näringslivsaktörer och företag sett möjligheterna med
arbetsintegrerande sociala företag. Fler konventionella företag ser
fördelar med att göra affärer med ASF då de kan få både affärsmässig
lönsamhet och bidra till samhällsnytta på samma gång.
Det har bara varit en liten ökning av antalet företag, anställda och
sysselsatta i ASF under perioden, till stor del på grund av förändringar
i arbetsmarknadspolitiken. Insatserna för att stärka samverkan och
affärsutvecklingscheckar har resulterat i att många ASF stärkt sin
affärsmässighet. Det är en nödvändig bas för att fler individer ska
kunna gå från långtidsarbetslöshet till arbete genom stöd från ett ASF.


Nationella, regionala och lokala aktörer behöver inlemma ASF i
sina styrdokument så att de får tillgång till rådgivning,
samarbeten och nätverk med en bredd av näringslivsaktörer
och kan göra fler affärer med andra företag.

För långsiktig lönsamhet i ASF behövs näringslivskontakter och
en stabil marknad
ASF är företag med dubbla affärsområden, de säljer
arbetsintegrerande tjänster till offentlig sektor och andra produkter
och tjänster som går att sälja på marknaden. Den här kombinationen
gör att det är ganska komplicerat att driva ett ASF, de har många olika
typer av kunder och kontakter. Trots det framkommer det i
utvärderingen2 att det finns en stark tillväxtvilja hos företagen. För att
den potential som finns i konceptet arbetsintegrerande sociala företag
ska utvecklas mer behövs en stabilare marknad för arbetsintegrerande
tjänster och att företagen stärker sina andra affärsidéer.
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Arbetsintegrerande sociala företag förkortas till ASF i texten

Slututvärdering av Tillväxtverkets program för att stödja arbetsintegrerande sociala
företag, Sweco 2019
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Offentlig sektor kan använda upphandling som ett verktyg för
att bidra till att skapa arbetstillfällen och långsiktiga affärer
med ASF. Använd reserverad upphandling och sociala hänsyn
både för att köpa arbetsintegrerande tjänster och andra
produkter och tjänster.
Utforma enkla och direkta stöd för affärsutveckling, t.ex. i form
av checkar som är riktade till arbetsintegrerande sociala
företag för att stärka deras affärsmässighet. Befintliga stöd
behöver anpassa regelverken så att de blir tillgängliga även för
små företag och sociala företag.

Kunskap
Att den potential som finns hos arbetsintegrerande sociala företag inte
används och utvecklas snabbare beror ofta på bristande kunskap. Att
kombinera företagande och samhällsnytta är fortfarande ganska nytt,
men en form som växer då fler och fler ser nödvändigheten i att arbeta
för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kunskapen behöver bli större om
det här sättet att driva företag och hur både offentlig sektor och
näringslivet kan ha nytta av socialt företagande och bidra till
utvecklingen.



Initiera insatser för att öka kunskapen om socialt företagande
hos offentlig sektor, näringslivsaktörer och företag.
Det behövs mer forskning, vetenskapliga studier och
förbättrad statistik på området, det skulle kunna stärka alla
sociala företags ställning samt bidra med underlag för
beslutsfattare.

Genomförande
Vi har genomfört uppdraget med insatser som kompletterar varandra,
vi har påverkat strukturer, testat nya modeller och gett direkt stöd till
företagens affärsutveckling. Denna palett av insatser har varit bra då
både strukturer och företagens arbetssätt behöver förändras.
Flera av insatsområdena kommer att fortsätta att utvecklas i
Tillväxtverkets uppdrag ”Utveckling av socialt företagande och
entreprenörskap 2018 – 2020”.
Arbetet har genomförts helt i linje med Tillväxtverkets verksamhetsidé
att stärka företagens konkurrenskraft och hållbarhet.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Regeringen gav Tillväxtverket i uppdrag att, i samråd med
Arbetsförmedlingen, utarbeta och genomföra ett nationellt program
för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande
sociala företag. Uppdraget genomfördes under åren 2016 - 2018 och
omfattade totalt 60 miljoner kronor.
Syftet var att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till
personer med en svag förankring på arbetsmarknaden att få arbete.
Det fanns stora förväntningar på att företagen skulle bidra till att
skapa arbetstillfällen och vägar till arbete.
Uppdraget kompletterade andra satsningar, inom framför allt det
arbetsmarknadspolitiska området, med insatser för att stärka
företagens långsiktiga hållbarhet. Uppdraget skulle resultera i starkare
företag och fler människor i sysselsättning.
Uppdraget ligger i linje med Tillväxtverkets strategi Öppna upp! ett
företagsfrämjande på lika villkor. Den syftar till att ge möjligheter för
alla, oavsett bakgrund och erfarenheter att förverkliga sina affärsidéer,
i olika företagsformer, och på så vis bidra till stärkt konkurrenskraft i
näringslivet.
Uppdraget genomfördes i samverkan med Arbetsförmedlingen.
Arbetsintegrerande sociala företag bedriver näringsverksamhet med
främsta syfte att integrera människor på arbetsmarknaden. De arbetar
med en hög delaktighet för medarbetarna, empowerment, och
personer med egen erfarenhet av arbetslöshet kan göra karriär i
företaget och stödja nya som kommer in. Företagen återinvesterar
huvudsakligen sitt överskott i företaget och är en juridisk person
fristående från offentlig verksamhet. De har alltid minst två
affärsidéer, försäljning av arbetsintegrerande tjänster och försäljning
av andra tjänster eller varor som företaget producerar.

1.2

Mål

Regeringens mål för uppdraget var att skapa fler möjligheter till arbete
för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.
Aktiviteterna i uppdraget syftade till att skapa bättre förutsättningar
för arbetsintegrerande sociala företag att bli fler och kunna växa, för
att skapa fler vägar till arbete.
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Resultatmål för uppdraget;




Att antalet arbetsintegrerande sociala företag ökar med 10 %
jämfört med nollmätning från september 2016.
Att antalet sysselsatta i de arbetsintegrerande sociala
företagen ökar med 15 % jämfört med nollmätning från
september 2016.
Att antalet anställda i arbetsintegrerande sociala företag ökar
med 15 % jämfört med nollmätning 2016.

Dessa mål ska vara uppnådda i december 2018. De uppgifter som är
möjliga att ta fram för att göra en nollmätning och mäta resultatet är
de som finns i företeckningen över arbetsintegrerande sociala företag
på www.sofisam.se. Förteckningen är inte heltäckande då det är
frivilligt för företagen att lämna in sina uppgifter.
Under hösten 2016 uppdaterades förteckningen för att få fram en
nollmätning. Vintern 2017 och 2018 genomfördes uppdateringar för
att se utfallet av de uppsatta målen.
Indikator

2016

2017

2018

+ - procent

Antal företag

324

333

335

+ 3,4

Antal
sysselsatta3

8674

9632

9628

+ 11

Antal
anställda

3282

3534

3563

+ 8,5

Det var en minskning av företag och sysselsatta personer under 2015 –
2016 så ingångsvärdet är lägre än det hade varit tidigare år. Vi har
information om ett 100-tal företag som har avvecklats från 2015 fram
till februari 2019. Samtidigt har cirka 94 företag tillkommit till
förteckningen. Det har alltså varit en ganska stor omsättning av företag
under perioden.
Eftersom statistiken över antal anställda ovan är det antal företagen
hade den dag de lämnade uppgifter till underökningen har vi
kompletterat med att ta ut statistik från SCB. Underlaget är
organisationsnummer från 344 företag som fanns i förteckningen från
Sofisam 2017.
Statistiken från SCB visar att 2017 räknades 6 242 personer som
arbetande, dvs. de fick någon form av lön/ersättning från företagen
under hela året. Det var en liten ökning jämfört med 2016. Den totalt
utbetalade löneinkomsten 2017 var 918 mkr jämfört med 882 mkr
2016, en ökning med 36 mkr på ett år.

3

Här ingår både anställda och deltagare
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Av de som räknades som arbetande var 29 procent personer med
utländsk bakgrund och 79 procent hade gymnasial eller
eftergymnasial utbildning.
Vi vill påpeka att statistiken från SCB inte heller är heltäckande och
helt korrekt eftersom förteckningen på Sofisam har felkällor, men det
är det bästa som går att få fram.
Resultat:


Målen med en ökning av antalet företag, anställda och
sysselsatta har inte uppnåtts. Vi ser dock en ökning av antalet
anställda och sysselsatta och statistiken från SCB visar att den
utbetalade lönesumman från företagen ökade mellan 2016
och 2017.

Delmål för de planerade aktiviteterna/insatserna








1.3

Skapa eller stärka samverkan och stödstrukturerna kring de
arbetsintegrerande sociala företagen regionalt och lokalt i
minst 10 regioner för fler långsiktigt hållbara affärer.
Regionala insatser för att stärka förutsättningarna att starta,
driva och utveckla arbetsintegrerande sociala företag
genomförs i minst 10 regioner.
Minst 20 etableringsanalyser genomförs inför start av 10 - 15
utbildningar för långtidsarbetslösa som Arbetsförmedlingen
upphandlar med mål att företag etableras och ger jobb efter att
utbildningarna avslutats.
Minst 75 affärsutvecklings- eller kompetensutvecklingscheckar
(50 – 200 000 kr) fördelas nationellt till arbetsintegrerande
sociala företag, enskilt eller i samverkan.
Minst 5 nya modeller för hur arbetsintegrerande sociala
företag kan skapa integration och arbete för målgruppen
nyanlända/personer med utländsk bakgrund.
2 - 3 mindre och avgränsade studier genomförs för ökad
kunskap om arbetsintegrerande sociala företags resultat och
effekter.

Målgrupp för aktiviteterna




Befintliga aktiva arbetsintegrerande sociala företag och deras
organisationer nationellt, regionalt och lokalt.
Regionernas tillväxtansvariga, regionala och lokala företrädare
för myndigheter, kommuner, företagsfrämjande
organisationer.
Långtidsarbetslösa i Arbetsförmedlingens upphandlade
utbildningar i att starta och driva arbetsintegrerande sociala
företag.
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1.4

Organisationer, företag m.fl. som vill starta arbetsintegrerande
sociala företag för och med långtidsarbetslösa, personer med
funktionsnedsättning och/eller nyanlända.

Metod och organisation

Eftersom de arbetsintegrerande sociala företagens verksamhet
förutsätter kontakter och samverkan inom olika samhällssektorer
valde vi att utforma en bredd av insatser. Vi såg ett behov av att
påverka regionala tillväxtaktörers agerande och att stärka företagens
förmåga att driva och utvecklas affärsmässigt. Kunskapen behövde
även öka hos offentlig sektor, näringslivet och företagen själva. Vi
utformade insatserna för att påverka förutsättningarna långsiktigt.
Ingångsvärden för utformning och genomförande av programmet var
att;



utforma och genomföra uppdraget i samverkan med andra,
utforma insatser som kompletterar och stärker andra
pågående insatser
 utforma insatser direkt riktade till företagen men också
strukturpåverkande insatser för att utveckla ramvillkoren för
företagen.
I en programplan fastställde vi aktiviteter och formerna för respektive
insats/aktivitet: upphandling, utlysning av projektmedel, utlysning av
affärsutvecklingscheckar mm. Delar av genomförandet har genom
projekt eller uppdrag delegeras till regioner och/eller organisationer.
En styrgrupp har ansvarat för genomförande och samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket bestående av enhetschefer och
handläggare från de två myndigheterna. Skoopi (De
arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation) har varit
ständigt adjungerade.
Tillväxtverket ansvarade för det praktiska genomförandet, formella
beslut, uppföljning och del- och slutrapportering av uppdraget till
närings- och arbetsmarknadsdepartementen i enlighet med
regeringens beslut. Två medarbetare har ansvarat för arbetet med
uppdraget.
För att få kontakter och nå ut med vårt arbete har vi haft en extern
referensgrupp kopplad till uppdraget. Referensgruppen har haft
representanter från berörda myndigheter, företagsrådgivare, Skoopi
och fem ASF. Referensgruppen har bidragit med omvärldsbevakning
och en överblick på utvecklingen i landet, samt lämnat synpunkter på
uppdragets genomförande. De har också varit en utmärkt kanal för att
sprida den kunskap och erfarenheter som utvecklats i uppdraget.
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Slutsatseroch rekommendationer

Vi redovisar våra slutsatser och rekommendationer uppdelade i
områdena näringsliv, arbetsintegrerande tjänster , samverkan och
kunskap. Swecohar följt och utvärderat uppdraget under alla tre åren
och har lämnat en slutrapport som vi hänvisar till 4

Vi har genomfört uppdraget med en bredd av insatser för att påverka
strukturer, testa nya modeller och direkt stöd till företagens
affärsutveckling. Insatserna hänger ihop och ger synergier mellan
varandra, bilden ger en överblick på arbetet. Swecobedömer att det
har varit bra med kompletterande insatser eftersom
utvecklingsbehovenfinns på olika fronter 5.

2.1

Arbetsintegrerandesocialaföretag en del av näringslivet

Arbetsintegrerande socialaföretag är företag med dubbla
affärsområden,de säljer arbetsintegrerande tjänster till offentlig
sektor och andra produkter och tjänster som går att sälja på
marknaden. Den här kombinationen gör att det är ganskakomplicerat
att driva ett ASF,de har många olika typer av kunder och kontakter.
Antalet företag och sysselsattahar haft en liten ökning under de tre år
som uppdraget genomförts, många företag har lagts ned och många
nya har startats.6 Statistiken från SCBvisar att antalet personer som
hade arbetat och den utbetalade löneinkomsten ökade mellan 201617. Detta visar att en del ASFhar stärkt sin konkurrenskraft något och
de som inte anpassaroch utvecklar verksamhetenslås ut.
Från Swecosintervjuer med ASFframkommer att de visar en stark
tillväxtvilja, 83 procent anger att de vill växa och ser ett behov av

Slututvärdering av Tillväxtverkets program för att stödja arbetsintegrerande
sociala företag, Sweco2019
4

Slututvärdering av Tillväxtverkets program för att stödja arbetsintegrerande
sociala företag, sid. 4, Sweco2019
5

6

Sesid 10
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affärsutveckling7 Det finns också en stor framtidstro när det gäller
samverkan och affärer mellan ASF och andra företag. De
konventionella företagen anser att ASF har en naturlig plats och
funktion i näringslivet. De vill arbeta med social hållbarhet och ser
samarbete med ett ASF som ett bra sätt att göra det.
Det finns flera bra exempel på detta. RTAS AB i Skellefteå anlitas för
legoarbete av andra företag i trakten som på det sättet har ”tagit hem”
jobb som de tidigare la ut i andra länder. Företagen tjänar in
transportkostnader, förbättrar miljön, bidrar till jobb på sin egen ort
och kan rekrytera personal som har testat på arbetsuppgifterna i det
arbetsintegrerande sociala företaget8. Clean Car Service finns inne på
Volvo på Hisingen de tvättar bilar åt Volvo som räknar med att
rekrytera personal från det sociala företaget9.
För att bli hållbara företag och bidra till att öka sysselsättningen
behöver de arbetsintegrerande sociala företagens affärsmässighet
stärkas. Vi rekommenderar därför att:










Nationella, regionala och lokala aktörer inlemmar ASF i sina
styrdokument så att de får tillgång till rådgivning, samarbeten
och nätverk med en bredd av näringslivsaktörer och kan göra
fler affärer med andra företag.
De arbetsintegrerande sociala företagen utvecklar och
förstärker sina andra affärsområden, utöver
arbetsintegrerande tjänster. Använd den potential som finns
att stärka affärskontakter med andra företag att göra
lönsamma affärer för båda parter.
Utforma enkla och direkta stöd till företagen för
affärsutveckling, t.ex. i form av checkar som är riktade till
arbetsintegrerande sociala företag för att stärka deras
affärsmässighet. Befintliga stöd behöver anpassa regelverken
så att de blir tillgängliga för små företag och sociala företag.
Offentlig sektor använder upphandling som ett instrument för
att bidra till att skapa arbetstillfällen för att minska
långtidsarbetslösheten. Genom att köpa tjänster och produkter
från ASF kommer fler i arbete. ASF och offentlig sektor behöver
båda utbilda sig i upphandlingsfrågor, att göra anbud, använda
reserverad upphandling och sociala hänsyn.
De arbetsintegrerande sociala företagen går samman för att
marknadsföra och sälja tjänster tillsammans. Social trade i
Göteborg och SET i Norrköping är bra exempel.

Slututvärdering av Tillväxtverkets program för att stödja arbetsintegrerande sociala
företag, sid 51, Sweco 2019
7

8

ASF i Näringslivet, Sweco 2019

9

https://www.youtube.com/watch?v=avSe0-3JlLM
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2.2

Arbetsintegrerande tjänster - en svängig marknad svår att
mäta effekten av

De arbetsintegrerande sociala företagens huvuduppgift och affärsidé
är att integrera människor på arbetsmarknaden, helt enkelt sälja
arbetsintegrerande tjänster. Svängningarna i arbetsmarknadspolitiken
gör att det är svårt att planera långsiktigt för den delen av företagets
verksamhet. Intäkterna är osäkra och det varierar hur många personer
som kan utföra arbetsuppgifter i företagets andra affärsområden.
Avvecklingen av sysselsättningsfasen gjorde att många ASF förlorade
deltagare och intäkter så snabbt att de inte hann ställa om utan gick i
konkurs. De andra arbetsmarknadsinsatser som kom istället var inte
anpassade för ASF. Det är svårt att driva företag när den största
affärsverksamheten är så oförutsägbar.
En allt större del av gruppen arbetslösa har stora behov av stöd för att
klara av ett arbete eller har utländsk bakgrund. Vi ha haft sex projekt
med fokus på att undersöka hur ASF bättre kan stödja utrikesfödda att
komma in på den svenska arbetsmarknaden. Här ser vi positiva
resultat om man arbetar bra med bemötande och att utveckla
kunskaper i svenska språket10
Det är en vinst för individen och en stor samhällsnytta när en person
går från att vara långtidsarbetslös till att arbeta, vara självförsörjande
och betala skatt. Vägen Ut!-kooperativen i Göteborg gör årligen ett
ECG-bokslut, Economy for the common good, som visar att den
samhällsekonomiska vinsten av företagets verksamhet för 2017 var
54,7 miljoner kronor11. Ännu är det inte många ASF som gör
effektmätningar av sin samhällsnytta, något som borde utvecklas mer
för att se vilken nytta företagen gör.
Vi har bidragit till att utveckla en modell för kvalitetssäkring och
certifiering. Detta kan på sikt ge vinster för företagen, till exempel att
ASF får en tydligare identitet i relation till sina affärspartners och att
det då blir lättare att sälja tjänster.
Det engagemang och arbetssätt som ASF har tilltalar många av de
människor som har en utsatta position på arbetsmarknaden. En allt
större andel av de som är arbetslösa har behov av det omfattande stöd
som ASF är experter på att leverera. Offentlig sektor behöver hitta
former för att använda sig mer av företagens kompetens.


Riktade insatser för arbetsintegrerande tjänster med
långsiktiga avtal från offentlig sektor till ASF skulle leda till
mer hållbara företag. Arbetsförmedlingens och några
kommuners reserverade upphandlingar är bra exempel som
kan utvecklas mer.

10

ASF för utrikesfödda

11

Vägen Ut! Verksamhetsberättelse 2017, www.vagenut.coop
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2.3

ASF som tar emot personer med utländsk bakgrund behöver
ha genomtänkta metoder för språkstöd i svenska och att
använda arbetsgemenskapen för att utveckla språket och
andra kompetenser.
Metoder och verktyg för att göra effektmätningar av
samhällsnyttan behöver spridas och användas av offentlig
sektor och de sociala företagen.
Vi rekommenderar Skoopi att utveckla modellen för
certifiering vidare så att den blir tydlig och enkel att använda
för företagen och att det blir en accepterad certifieringsmodell
för hela ASF-sektorn.

Samverkan stärker arbetsintegrerande sociala företag

De arbetsintegrerande sociala företagens dubbla affärsidéer gör att de
har kontakter med många olika aktörer inom både offentlig och privat
sektor. Många av våra insatser har utvecklat samverkan mellan olika
aktörer och ASF och/eller mellan företagen själva. I de regioner och
kommuner där det finns någon form av samverkan mellan offentliga
aktörer blir förutsättningarna bättre för att företagen ska bli hållbara.
Det har även utvecklats samverkan mellan företagen, till exempel
säljbolag, gemensamma föreningar för kompetensutveckling, sälj,
marknadsföring med mera. Det behövs olika konstellationer för
samverkan och med olika uppdrag.





2.4

Det finns ett ansvarsgap när det gäller frågor som rör ASF, de
hör hemma i olika politikområden och nivåer. Det är viktigt att
regionalt och lokalt klargöra vem som ansvarar för vad.
Organisera regional/lokal samverkan mellan offentliga aktörer
och ASF eller använd redan befintliga samverkansgrupper, t.ex.
Samordningsförbunden. Samverkansstrukturer behöver i
huvudsak utgå ifrån ett lokalt engagemang och vara ”bottomup”. De behöver en långsiktig planering och tydlighet i vem
som tar ansvar för arbetet.
Egenorganisering inom sektorn arbetsintegrerande sociala
företag behöver utvecklas mer för att stärka företagen. Det
behöver vara tydligt i vilka konstellationer man arbetar med
vilka frågor.

Ökat intresse och kunskapssökande

Världen förändras och intresset för hållbarhet har ökat de senaste åren
bland annat genom Agenda 2030. Näringsliv, företag, civilsamhället
och offentlig sektor nästan slåss om att visa upp hur bra de är på
hållbarhet både ur socialt och miljömässigt hänseende.
Arbetsintegrerande sociala företag gör insatser som jackar i flera av
målen i Agenda 2030 och jobbar med hållbarhet i alla dimensioner.
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Kunskap är en färskvara som alltid behöver fyllas på. När det gäller
ASF är kunskapen hos de aktörer som kan samarbeta eller göra affärer
med ASF fortfarande bristfällig. Det finns väldigt lite forskning på
området. Detta gäller inte minst forskning som belyser ASF som
arbetsmarknadspolitiskt verktyg eller vilka eventuella värden och
nyttor som dessa företag ger individer och samhället i stort.




2.5

Lyft upp de arbetsintegrerande sociala företagens arbete som
exempel i diskussioner och insatser för en hållbar tillväxt och
Agenda 2030.
Fortsätt att utveckla www.sofisam.se som en samlande portal
för kunskap om arbetsintegrerande sociala företag villkor och
verklighet.
Forskning, vetenskapliga studier och förbättrad statistik på
området skulle kunna stärka arbetsintegrerande sociala
företags ställning samt bidra med underlag för beslutsfattare.

Organisatoriska förutsättningar

Uppdraget har genomförts i samråd med Arbetsförmedlingen som
ingått i styrgruppen. I regeringens uppdrag tillfördes inga resurser för
arbetet inom Arbetsförmedlingen. Därför var det oklart i början hur
mycket myndigheten skulle medverka i genomförandet.
Två av insatserna har inte genomförts enligt plan, Medfinansiering till
projekt och Etableringsanalyser/start av arbetsmarknadsutbildningar. I
båda insatserna har Tillväxtverket varit beroende av andra aktörers
beslut. ESF-rådet och Arbetsförmedlingen har ändrat planeringen och
omprioriterat och därmed har de insatser som skulle genomföras i
regeringsuppdraget inte fått de resultat som planerades.

Projekten för ASF-integration hade alla svårt att få deltagare från
Arbetsförmedlingen trots att arbetslösheten är stor i målgruppen.
Samma problem ser vi i andra projekt beviljade av Tillväxtverket. Det
saknades en tydlig plan för hur samverkan mellan AF och projekt som
finansieras av andra aktörer ska gå till.
Det ekonomiska resultat av hela uppdragsperioden visar att budgetens
struktur försvårar genomförandet då medel som inte har förbrukats,
ett år inte kan föras över till nästa år och inte kommer uppdraget till
del. Totalt har nästan 10,7 miljoner av de avsatta medlen inte använts.
Vi har också noterat att 47,7 miljoner beviljades som projektmedel och
affärsutvecklingscheckar. Av dessa har 5,6 miljoner inte betalats ut på
grund av att projekten inte upparbetat de budgeterade kostnaderna.



När regeringen lämnar uppdrag där fler myndigheter ska
involveras bör det tydliggöras vilka resurser som ska användas
för genomförandet i respektive myndighet.
När insatser planeras i samverkan med andra organisationer
behövs en tydlig samplanering och samsyn om genomförandet,
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samt säkerställa att det finns resurser för att garantera
genomförandet.
Samverkan mellan andra aktörer och Arbetsförmedlingen
lokalt/regionalt behöver tydliggöras så att resurser som ska gå
till målgrupper med svag förankring på arbetsmarknaden
används optimalt
De budgeterade medlen för fleråriga uppdrag behöver vara
flexibla över hela genomförandeperioden.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

Här följer en beskrivning av de olika delaktiviteternas genomförande
och resultat. Vi presenterar också en del av uppdragets resultat på
Tillväxtverkets webbplats12

3.1

Regionala projekt för ökad samverkan och affärsmässighet

Steg 1. I en förstudie tog 19 regionalt utvecklingsansvariga fram en
handlingsplan för utvecklingen av samverkan och stöd till de
arbetsintegrerande sociala företagen 2016. Förstudierna skapade ett
regionalt engagemang och synliggjorde vilka behov som fanns för att
stärka de arbetsintegrerande sociala företagen.
Utbetalat 4 268 525 kronor 2016.
Steg 2: Tolv av regionerna beviljades genomförandeprojekt där de
inriktade sig på de viktigaste insatserna som tagits fram i
handlingsplanen.
Utbetalat 14 930 646 kronor 2017-18.
De regioner som genomfört projekt är Skåne, Kronoberg, Jönköping,
Kalmar, Östergötland, Västra Götaland, Örebro, Dalarna, Gävleborg,
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Alla projekten genomfördes i
nära samverkan med Coompanion.
Insatserna har varierat i projekten eftersom de utgått från de
förutsättningar som fanns i respektive region. Förbättra strukturer för
samverkan mellan ASF och samverkan med kommuner och
arbetsförmedling genomfördes i alla projekt. Insatser för att få med
ASF i olika styrdokument samt kunskapshöjande insatser har
genomförts. Utbildningar i upphandling genomfördes i nästa alla
projekt både till företagen och offentliga aktörer.
Projekten har arbetat med att involvera fler näringslivsaktörer i stödet
till ASF, t.ex. mentorsprogram med Almi, event med Handelskammare,
Företagarna och lokala företagarföreningar, styrelseledamöter med
företagsbakgrund, stöd och rådgivning från Coompanion, CSR-nätverk,
modell för ägarskifte med mera. Andra inriktades mer på att stärka de
arbetsintegrerande sociala företagens affärsmässighet och samverkan
med varandra.
Att regionalt utvecklingsansvariga varit projektägare har gjort att
socialt företagande har synliggjorts i näringslivspolitiken och kommit
upp på agendan i regioner där engagemanget inte har varit så stort
tidigare.

12

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/arbetsintegrerandesociala-foretag.html

19

Resultat












3.2

19 förstudier och 12 genomförandeprojekt gör att det
kvantitativa målet är uppfyllt.
9 av projekten har aktivt arbetat med att påverka regionens
eller kommuners styrdokument. Nya handlingsplaner om
socialt företagande har beslutats i region Örebro och
Kronoberg, minst ett 10-tal kommuner arbetar med policys.
Fler kontakter mellan ASF, näringslivsaktörer och andra
företag har utvecklats.
7 projekt har bildat eller utvecklat befintlig samverkan mellan
ASF och offentlig sektor lokalt eller regionalt. Några är
etablerade med tydliga ramar medan i andra finns osäkerhet
om långsiktigheten.
Samtliga har arbetat med samverkan mellan ASF som är i olika
stadier av etablering, från lösa närverk till organisationer med
egen juridisk person. Social economic trade, SET, säljbolag i
Östergötland och ASF Kronoberg ek.för. har bildats med stöd
av projekten.
Genom utbildningar om möjligheterna med upphandling och
anbudsskolan för ASF har kunskap spridits till både offentliga
aktörer och arbetsintegrerande sociala företag. Vi ser ett ökat
intresse att använda upphandling för att göra affärer med ASF.
Projekten har ökat kunskapen och intresset för ASF hos
relevanta aktörer13.

Etableringsanalyser inför arbetsmarknadsutbildningar

Insatsen initierades då Arbetsförmedlingen planerade att genomföra
en arbetsmarknadsutbildning, ”Start av arbetsintegrerande sociala
företag”. I samverkan med Arbetsförmedlingen upphandlade vi
etableringsanalyser inför starten av utbildningarna.
Etableringsanalyserna var ett underlag för bedömning av vilka orter
som kunde vara lämpliga för utbildningarna.
Coompanion Sverige AB upphandlades och genomförde 29
etableringsanalyser från 2016 och fram till sommaren 2018.
Arbetsförmedlingens process för att besluta om upphandlingen av
arbetsmarknadsutbildningen drog ut på tiden. Det var många olika
enheter inblandade och en lång process för att komma fram till ett bra
underlag för beslut. Behovet och målgruppen arbetslösa förändrades
och på lokal nivå såg man inte förutsättningar att hitta deltagare till
den planerade arbetsmarknadsutbildningen.
Med anledning av regeringsuppdraget och etableringsanalyserna, har
Arbetsförmedlingen haft fokus på ASF och under regeringsuppdraget

13

Projektens slutrapporter
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genomfört en reserverad upphandling av arbetsintegrerande
övningsplatser där avtal skrivits med flera ASF.
Utbetalat 1 miljon kr.
Resultat:





3.3

29 etableringsanalyser för att få underlag till planeringen av
arbetsmarknadsutbildningen genomfördes på 29 orter i landet.
Cirka 500 deltagare i workshops för analyserna fick kunskap
om ASF och ett underlag för att fundera vidare på eventuell
etablering/utveckling av ASF på sin ort.
De planerade arbetsmarknadsutbildningarna kommer inte att
genomföras.
Arbetsförmedlingen har genomfört en reserverad upphandling
i Gävleborg och planerar att göra en liknande nationell
upphandling.

Affärs- och kompetensutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är ett beprövat instrument för att bidra till
företags affärsutveckling. Vi utlyste affärsutvecklingscheckar riktade
till ASF. För att underlätta ansökningsprocessen, både för de sökande
och Tillväxtverket, upphandlade vi Skoopi som stödaktör. De
informerade om checkarna, tog emot intresseanmälningar och var
föredragande på beredningsgruppens möten. Beredningsgruppen
bestod av representanter från Skoopi, Mikrofonden och Tillväxtverket.
Utlysningen av checkarna stängdes november 2017 då det hade
inkommit ansökningar för mer än det budgeterade beloppet på 10,9
miljoner kronor. Efterfrågan på checkarna var stor och totalt
beviljades 73 affärsutvecklingscheckar. Merparten av checkarna
beviljades maxbeloppet på 200 000 kr, de användes till varierande
affärsutvecklande och kompetenshöjande insatser som utgick från de
enskilda företagens behov. Dialogkraft användet.ex. sin check till att
effektivisera sina arbetsprocesser för tillverkning av lastpallar med
Lean-metoden. Tack var det vändes företagets ekonomi åt rätt håll14.
Sweco har utvärderat insatsen med enkäter och intervjuer. Deras
bedömning är att checkarna är relevanta och ändamålsenliga. Det finns
en tillväxtvilja bland arbetsintegrerade sociala företag och checkarna
möter deras behov av affärs- och kompetensutveckling15.

14

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/lar-av-andra/insatser/2018-12-19nyanstallning-och-effektivisering-tog-dialogkraft-genom-krisen.html
Slututvärdering av Tillväxtverkets program för att stödja arbetsintegrerande sociala
företag, sid. 14, Sweco 2019
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Utbetalat: 10 203 687 kronor
Resultat


Målet var att bevilja 75 affärsutvecklingscheckar, 73 st.
beviljades.

Resultat från enkät genomförd av Sweco:





Nästan sex av tio uppger att insatserna i hög eller mycket hög
utsträckning har bidragit till att företaget fått nya kunder och
ökad omsättning.
Mer än tre fjärdedelar av samtliga respondenter anser att
insatsen i hög eller mycket hög utsträckning har medfört
förbättringar i verksamheten.
Tre fjärdedelar (74%) av representanter för avslutade projekt
uppgav att insatsen i hög eller mycket hög utsträckning har
stärkt personalens yrkeskunskaper och färdigheter
Ca fyra av tio uppger att de arbetar mer strategiskt med affärsoch kompetensutveckling och att de har blivit bättre på att
planera långsiktigt för företagets utveckling16.

3.4

ASF-integration

Sex projekt beviljades för att utveckla modeller och metoder där ASF
bättre kan stödja utlandsfödda med svag förankring på
arbetsmarknaden att få arbete och en egen försörjning. Tre av
projekten hade som mål att starta arbetsintegrerande sociala företag;
Utvecklingsbolaget Samarkand2015 (Ludvika/Smedjebacken) utifrån
regionens kompetensbrist, Coompanion Stockholm (Stockholm) i
samarbete med byggbolaget Byggvesta starta café och catering med
utrikesfödda kvinnor samt Leia Företagshotell (Umeå) med mentor
/värdskap från etablerade arbetsintegrerade sociala företag.
De övriga tre projekten utvecklade metoder för arbete/sysselsättning i
det egna sociala företaget; Mashallahgruppen (Göteborg), Stockholms
Stadsmission inom restaurangbranschen samt Coompanion Kalmar
(Kalmar län) som utvecklade modeller i några av regionens
arbetsintegrerande sociala företag. Utbetalat 9 467 811 kronor 201618.
Resultat:


Målet var att ta fram 5 modeller för hur ASF kan arbeta med
integration. Sex projekt har genomförts som testat olika
metoder och modeller.

Slututvärdering av Tillväxtverkets program för att stödja arbetsintegrerande sociala
företag, sid. 55-56, Sweco 2019
16
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Tre ASF har startats, Yalla Rinkeby och Yalla Porten i Vårby
med målgruppen utlandsfödda kvinnor och Yalla Bazar i Umeå.
Som en bieffekt av projektet har Mashallah startat ett nytt ASF
i Uddevalla.
Mer än 172 personer har deltagit i projekten och minst ett 30tal av dessa har fått anställning eller studerar.
Leia Företagshotell har utarbetat en modell, Yalla Bazar, där
utrikesfödda får testa sina affärsidéer direkt mot kund och stöd
i att utveckla affärsidén.
Publikationen ASF Arbetsintegrerande sociala företag för
utrikesfödda sprider erfarenheter och lärdomar om språkstöd
mm. från projekten1718.

Medfinansiering till projekt

Tillväxtverket deltog i ”PIACS – Partnerskap för integration och
arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi”. PIACS var
ett nationellt Socialfondsprojekt för samordning och planering av
kommande nationella utlysningar inom Europeiska socialfonden.
Planen var att medfinansiera flera projekt med inriktning på ASF. De
projektidéer som togs fram i PIACS beviljades inte av ESF-rådet i den
takt som planerades. Vi har därför endast gått in med medfinansiering
av ASF Akademi som startade i mitten av 2018. Därför beslutade vi att
bevilja några egna pilotprojekt för kunskapsspridning, validering och
certifiering. Utbetalat 3 116 507 kronor 2016-18.
ASF-Akademi
ASF-Akademi beviljades medel från ESF-rådet programområde 1,
Kompetensförsörjning projektet pågår mellan 2017-03-10 – 2020-083119. Målet är att utbilda 1800 medarbetare i arbetsintegrerande
sociala företag i ledarskap, metoder för arbetsträning och system för
validering. Erfarenheterna från projekten om Validering och
Certifiering som regeringsuppdraget har finansierat kommer att
byggas på i ASF-Akademi. Projektet är en kanal att sprida övriga
resultat och lärdomar från uppdraget. Projektägare är Coompanion
Sverige ek.för. Tillväxtverket medverkar i projektets styr- och
referensgrupper och medfinansierade projektet med 1 miljon kronor
under 2018.
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Projektens slutrapporter

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2019/2019-0214-asf.html
18

19

Beslut från Europeiska socialfonden, 2017/00249
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Modell för arbetsträning och validering av deltagare och medarbetare
Coompanion Gävleborg genomförde ett projekt för att ta fram en
modell för arbetsträning och validering. Genom OCN-metoden kan
kunskaper inom t.ex. städ, restaurang, fastighetsskötsel, hundskötsel,
cykelverkstad valideras. 12 företag i regionen utbildades i metoderna.
Dessa kommer att spridas nationellt genom ASF Akademi.
Certifiering av arbetsintegrerande sociala företag
Skoopi beviljades medel för att tillsammans med SIS, Swedish
standards institute, ta fram en svensk standard för ASF. Modellen är
testad och Skoopi arbetar vidare med att utveckla en process för att
certifiering av ASF. Tio företag har testat modellen och ett 50-tal
företag har anmält sig för att delta i Skoopis certifieringsprocess under
2019. Det finns ett intresse hos Arbetsförmedlingen att få fram en
standard/certifiering som kvalitetssäkrar de arbetsintegrerande
sociala företagens verksamhet. Utbildningarna som genomförs i ASF
Akademi bidrar till att företagen får kunskaper inom områden som
ingår i certifieringsmodellen.
Resultat:






3.6

En kvalitetssäkrad modell för arbetsintegrering i ASF
framtagen och testad.
En modell för hur ASF kan validera deltagare och medarbetare
genom OCN-metoden framtagen och testad.
En ”Svensk standard” för ASF är godkänd av SIS, Swedish
standards institute och modell för hur Skoopi kan certifiera
ASF är under utveckling.
Kunskaper om validering och arbetsträning sprids vidare i ASF
Akademi där utbildningar ger kunskaper som krävs för
certifiering.
Medfinansiering av projektmedel har bidragit till
genomförande av Stora sociala företagsdagen under tre år och
till Nyttigaste affären under två år.

Insatser för att fördjupa kunskapen om företagen

Studier
Statistisk studie
Grunden för att ta fram statistik är den förteckning som finns på
www.sofisam.se, det är frivilligt för företagen att lämna in sina
uppgifter och därför finns det vissa felkällor. Det är ändå värdefullt att
få indikationer på hur utvecklingen går. Se vidare under rubriken 1.2
Mål, sid.10.
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För att komplettera uppgifterna som kan hämtas från förteckningen på
har vi tagit fram en statistisk studie baserad på statistik från
Statistiska centralbyrån20.
Vi har kontaktat IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering för att göra en analys av de
arbetsintegrerande sociala företagens resultat och samhällsnytta.
Tyvärr har IFAU inte haft möjlighet att genomföra någon studie.
Starkare tillsammans
Sweco gjorde en kartläggning av samverkansmodeller som företagen
deltar i samt analyserade faktorer för företagens överlevnad.
Rapporten Starkare tillsammans – Arbetsintegrerande sociala företags
nätverkande och modeller konstaterar att företagen behöver en bra
samverkan med köpare av arbetsintegrerande tjänster, näringsliv och
andra sociala företag. För att bli hållbara företag krävs en stark
affärsidé på marknaden förutom arbetsintegrerande tjänster och en
lång etableringstid.
ASF och näringslivet
Sweco fick i uppdrag att kartlägga och analysera hur ASF gör affärer
och samverkar med andra företag och näringslivet. Rapporten ASF i
näringslivet visar att de konventionella företagen anser att ASF har en
naturlig plats och funktion i näringslivet. Många företag anger att de
vill arbeta med social hållbarhet och ta socialt ansvar, de ser
samarbete med ett ASF som ett bra sätt att göra detta.
Material om upphandling
Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial för en Anbudsskola21 riktad
till de sociala företagen. Vi har publicerat två skrifter22 om reserverad
upphandling och sociala hänsyn som fungerar som guider till offentlig
sektor.
Kunskapsspridning
Samlad kunskap om arbetsintegrerande sociala företag finns på
webbsidan sofisam.se. Sidan uppdateras kontinuerlig med nyheter och
en genomgång av kunskapsbanken som samlar forskning, handböcker
filmer med mera har genomförts
Vi har genomfört tre nationella konferenser för att sprida erfarenheter
och kunskaper från uppdraget, en i Tylösand och två i Stockholm

20

www.tillvaxtverket.se

21

Anbudsskola, Tillväxtverket, 2018

Nya grepp i upphandling, Tillväxtverket 2018, Sociala hänsyn och reserverad
upphandling, Tillväxtverket 2018
22
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Vi har genomfört tre seminarier om de rapporter som tagits fram.
Tillväxtverket har varit partner i Stora social företagsdagen i Göteborg
under tre år där vi spridit kunskap från uppdraget. Vi har även spridit
information vid en rad konferenser arrangerade av andra aktörer.
Fyra filmer har publicerat som har fått stor publik bland annat
används de för information hos Arbetsförmedlingen.
Resultat:


Genom de publikationer och filmer vi producerat och
sofisam.se finns en större tillgång till kunskap om
arbetsintegrerande sociala företag.

3.7

Upphandling av utvärdering av hela uppdraget

Sweco har upphandlats som utvärderare och processtöd under hela
uppdraget. De har lämnat en slutrapport med slutsatser och
rekommendationer för fortsatt arbete23.

3.8

Samverkan med andra myndigheter och organisationer

Uppdraget har genomförts i samråd med Arbetsförmedlingen som har
ingått i styrgruppen.

Samverkan har skett nationellt i referensgruppen och styrgruppen där
relevanta aktörer ingår, se ovan. Många av referensgruppens
medlemmar anser att referensgruppen har varit ett värdefullt forum
att medverka i och att den fyller en viktig roll när det gäller att sprida
information om vad som händer på fältet i ASF-världen.
Regionalt utvecklas samverkan i de regionala projekten. I allt fler
regioner spelar Samordningsförbund/Finsam en viktig roll i
samarbetet, de driver projekt och har ibland medarbetare med ett
utpekat ansvara att stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala
företag.
Resultat:


Tillväxtverket kommer att fortsätta att ansvara för en nationell
samverkansgrupp med berörda myndigheter, Skoopi och
Coompanion.

Slututvärdering av Tillväxtverkets program för att stödja arbetsintegrerande sociala
företag, Sweco 2019
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget löpte mellan 2016-02-25 – 2018-12-31 med en totalbudget
på 60 miljoner kronor fördelat på 10 miljoner för 2016, 25 miljoner för
2017 och 25 miljoner för 2018. Medlen skulle förbrukas respektive år.
Nedan redovisas ekonomin för 2018, se tabellen på nästa sida hur
finansieringskällorna har fördelats.
2018 års ekonomiska resultat visar att 3 765 000 inte har förbrukats, i
stort sett hela summan kommer av återförda projektmedel.
Tillväxtverket behöver ställa större krav på projektägare att planera
sin budget och i god tid avisera om de inte kommer att förbruka
beviljade medel så att de kan användas till andra insatser.
Även 2016 lämnades cirka 900 000 kronor och 2017 lämnades 6 034
000 kr tillbaka. Det är ett problem när beviljade medel i ett uppdrag
inte kan föras över till nästa år och inte kommer uppdraget till del.
Uppdrag där en stor del av medlen planeras för projektverksamhet
behöver ha en budget som är flexibel över hela
genomförandeperioden. Projekt har alltid mindre kostnader i
uppstarten, personal inte är på plats än och aktiviteterna är på
planeringsstadiet, och högre kostnader under sista delen av
genomförandeperioden. Om det hade varit möjligt att flytta över medel
till nästa år hade vi kunnat bevilja fler affärsutvecklingscheckar som
har haft större efterfrågan än det funnits budget till.
En orsak till att alla medel inte har förbrukats är att det inte gick att
genomföra planerna för medfinansiering till andra projekt. Främst
beroende på att planerade projekt med finansiering från ESF-rådet
inte kom igång. Närmare två miljoner kronor har omfördelats till
insatsen affärsutvecklingscheckar som varit en efterfrågad och effektiv
aktivitet.
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Arbetsintegrerande sociala företag

finansiering
Särskilda
medel

Anslag
Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

Förvaltningsanslaget

SUMMA

25 000
25 000

1 324
1 324

26 324
26 324

40
2 471
268
2 779
18 456
21 235
-3 765
25 000
85%
0
0
21 235

1 324
0
0
1 324
0
1 324
0
1 324
100%
2 588
647
1 971

1 364
2 471
268
4 103
18 456
22 559
-3 765
26 324
86%
2 588
647
23 206

*Påslag för gemensamma OH-kostnader
I resultaträkningen ovan sker ett tillägg för gemensamma OH-kostnader, d v s kostnader för den del av
resurserna som avser administration till stöd för kärnverksamheten. Hit räknas verks- eller
myndighetsledning och olika staber, med uppgift att stödja kärnverksamheten, till exempel i fråga om
ekonomi-, personal- och juridiska frågor. (Se ESV 2005:3). Denna kostnad finns inte i redovisningen, utan
är ett pålägg som här gjorts manuellt för att ge en rättvisande bild av kostnaderna.
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