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Förord
Integrationsverket har i uppdrag av regeringen att följa tillståndet och 
utvärdera utvecklingen inom olika samhällssektorer ur ett integrationspo-
litiskt perspektiv. Detta uppdrag har senast dokumenterats i publikationen 
Rapport Integration 2005 som analyserar utvecklingen på arbetsmarkna-
den, inom utbildningsväsendet, barn och ungdomars uppväxtvillkor, folk-
hälsan och utvecklingen av det segregerade boendet. Därutöver publiceras 
också regelbundet en uppdatering av de statistiska uppgifterna i Rapport 
Integration i form av en statistisk rapport. Statistikrapport 2007 är en sådan 
rapport som anknyter till den senaste Rapport Integration och presenterar 
de senast tillgängliga statistikuppgifterna i form av tabeller och diagram. 
För möjliga tolkningar och förklaringar av vad som kan förklara dessa siff-
ror hänvisas läsaren till Rapport Integration 2005.

I syfte att initiera nya problemställningar av möjlig relevans för det inte-
grationspolitiska området har ett antal forskare fått i uppdrag av Integra-
tionsverket att bidra med underlag som här publiceras som expertbilagor. 
Samtliga forskare ansvarar själva för innehållet i sina bidrag och Integra-
tionsverket tar inte ställning till innehållet.

I föreliggande studie diskuterar Anki Wood den sociala ekonomins 
betydelse för egenförsörjning och meningsfull sysselsättning när det gäl-
ler de grupper utrikes födda som av olika skäl står långt från den ordina-
rie arbetsmarknaden. Frågeställningar som bl a ställs är: I hur stor omfatt-
ning är dessa grupper utrikes födda involverade i den sociala ekonomin och 
i så fall i vilken typ av verksamheter är de involverade i? Vilken roll spelar 
organisationer bildade på etnisk grund inom den sociala ekonomin? Vilka 
möjligheter och svårigheter inom den sociala ekonomin har dessa grupper 
utrikes födda för att bli delaktiga i den svenska arbetsmarknaden och i sam-
hället i stort?

Norrköping, april 2007

Abdullahi Aress
Avdelningschef
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Den sociala ekonomin  
– en väg till arbete
Idag står flera hundra tusen människor i Sverige utanför den ordina-
rie arbetsmarknaden. Bland dem som befinner sig allra längst bort finns 
ett antal utrikes födda som av olika skäl har mycket små möjligheter att 
någonsin få ett ordinarie arbete. I Rapport Integration 2005 visade Integra
tionsverket till exempel att det finns minst 25 000 utrikes födda vuxna som 
aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden och som istället är bero
ende av långvarigt försörjningsstöd. 

Den här rapporten undersöker vilken roll den sociala ekonomin och det 
sociala företagandet kan ha för att skapa nya vägar till egenförsörjning för 
dem som idag har sämst förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. 

En annan fråga som berörs är om organisationer bildade på etnisk grund 
kan mobilisera arbetslösa inom de egna grupperna. 

Ett viktigt mål för arbetet inom den sociala ekonomin är att ta vara på 
människors resurser. Social ekonomi handlar alltså om att stärka grund
läggande demokratiska värderingar och att respektera allas människovärde. 
När delaktighet och likaberättigande prioriteras motverkas utanförskap och 
diskriminering på basis av till exempel kön, etnicitet, sexuell läggning, 
funktionshinder och ålder.

Sociala företag har två syften: att hitta nya vägar till arbete för dem som 
står utanför och att skapa tjänster som varken det offentliga eller mark
naden levererar. Genom att gå samman i ett socialt företag kan man alltså 
bygga upp en verksamhet som både kommer de enskilda och samhället till 
godo och människor kan gå från socialbidrag till arbete. Några goda exem
pel på detta kommer att presenteras nedan, men också ett antal hinder som 
bör undanröjas för att fler ska få ett meningsfullt arbete.

Social ekonomi
Termen social ekonomi omfattar en mängd olika verksamheter som är soci-
alt motiverade och som äger rum bland annat i ideella organisationer och 
ideellt motiverad företagsamhet. 

De former av den sociala ekonomin som är mest intressanta för den här 
rapporten är sociala företag, arbetskooperation, ekonomiska föreningar och 
ideella föreningars välfärdsverksamhet.

Det var först 1989 som begreppet social ekonomi blev en officiell EU
term. Begreppet har därefter börjat användas allt oftare för att beskriva 
solidariska och medborgarstyrda ekonomiska verksamheter. I många Euro-
peiska länder finns en stark tilltro till de möjligheter till arbetsintegration 
som sociala företag ger. De sociala kooperativen i Italien har varit före-
gångare och en speciell lagstiftning reglerar bland annat vilka krav som 
ställs för att olika slag av samhällsstöd ska beviljas. Liknande lagstift-
ning har tillkommit i flera andra Europeiska länder. År 2002 tog regeringen 
Blair i Storbritannien ett beslut att främja det sociala företagandet i landet.

Den första svenska definitionen av begreppet social ekonomi kom så 
sent som 1999. Den presenterades i Kulturdepartementets rapport Social 
ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt?:
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Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har 
samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är 
organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala 
och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, 
kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter 
inom den sociala ekonomin har allmännyttan eller medlemsnyttan, inte 
vinstintresset, som främsta drivkraft. (Kulturdepartementet 1999)

Socialt företagande
Sociala företag har som mål att skapa arbetstillfällen för människor som 
har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Dessa företag anpassar 
på olika sätt sin verksamhet till medarbetarnas behov och förutsättningar, 
samtidigt som de konkurrerar med kvaliteten på de varor och tjänster som 
de erbjuder. 

Den Nationella Temagruppen NTG – Socialt företagande – en väg till 
arbetsmarknaden definierar sociala företag som en näringsverksamhet som:

– Har som ändamål att integrera människor som står långt från 
arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv.

– Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på 
annat väl dokumenterat sätt.

– Huvudsakligen återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande 
verksamheter.

– Är fristående från offentlig verksamhet. 
(NTG – Socialt företagande – en väg till arbetsmarknaden 2005)

Även om de sociala företagen är fristående från den offentliga sektorn drivs 
verksamheten ofta i nära samarbete med kommuner, Försäkringskassan 
eller Arbetsförmedlingen. 

Mycket av verksamheten inom den sociala ekonomin sker genom arbets-
kooperation. Arbetskooperativ finns inom de flesta olika branscher och pro-
ducerar både varor och tjänster. Det kan handla om tvåspråkig äldre eller 
barnomsorg, verksamheter för att nå unga med riskbeteende, catering eller 
kulturverksamheter. Ofta bildas en ekonomisk förening för att driva verk-
samheten, men ömsesidiga företag och stiftelser förekommer också1. 

Några viktiga aktörer
Den sociala ekonomins och det sociala företagandets betydelse för att 
skapa arbete åt personer som står långt från arbetsmarknaden finns med 
i EU:s Lissabonstrategi2. Europeiska Socialfonden, ESF, verkar för 
utjämning av regionala obalanser. Inom Svenska ESF har det funnits två 
program, Växtkraft Mål 3 och Equal, som arbetat med en bredare rekryte

1 En relativt ny form av kooperation är lokala gemenskapsföretag där ideella eller ekonomiska fören-
ingar går samman. De är lokalt förankrade och känner både personal och marknad vilket gör det möjligt 
att knyta samman personalens kompetens med marknadens önskningar och på så sätt skapa lönsamma 
affärsidéer (läs mer på www.grogrunden.se). Egenanställning är ett annat nytt begrepp, lanserat av 
Equal, som innebär att man blir anställd i ett företag för egenanställda, som fungerar som arbetsgivare 
under den tid man har kunder och uppdrag. Den egenanställde ansvarar för att arbeta in sin egen lön 
och utveckla verksamheten. Företaget sköter all administration och ekonomihantering mot en service-
avgift (läs mer på www.egenanstallning.nu).
2 Lissabonstrategin är en del av EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. Varje medlemsstat skriver 
sin egen handlingsplan för hur man ska bidra till att uppfylla målen i Lissabonstrategin. Några med-
lemsstater nämner socialt företagande, Sverige strök dock denna term i revideringen av planen i mars 
2007.
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ring till arbetslivet. Växtkraft Mål 3 har stött kompetensutveckling i arbets-
livet och Equal har motverkat diskriminering på arbetsmarknaden. Struk-
turfonderna avslutas under 2007, men en ny programperiod tar vid.

Inom Equal finns projektet NTG – socialt företagande – en väg till 
arbetsmarknaden3, som arbetar med att främja socialt företagande. I upp
draget ingår att identifiera hinder och föreslå förändringar samt att sprida 
information om samhällsekonomiska och mänskliga vinster.

Nutek, Verket för näringslivsutveckling, har som ett av sina uppdrag att 
främja utvecklingen av företagandet inom den sociala ekonomin. Nutek 
fördelar till exempel grundbidrag till kooperativa utvecklingscentrum.

Coompanion – Kooperativ Utveckling Sverige (tidigare Föreningen 
Kooperativ Utveckling, FKU) är en paraplyorganisation för 25 lokala / 
regionala kooperativa utvecklingscentrum som ger råd och stöd till dem 
som vill bilda kooperativ. 

Integrationsverket har stött ett antal initiativ för att organisationer bild
ade på etnisk grund ska utveckla verksamheter inom den sociala ekonomin. 

Många av dem som intervjuats för denna rapport vittnar om att intresset 
för socialt företagande ökar bland organisationer bildade på etnisk grund. 

Långt från arbetsmarknaden
Det finns idag många människor som står utanför arbetsmarknaden och 
utanför de inkomstbaserade socialförsäkringssystemen och som är bero
ende av försörjningsstöd. En stor grupp består av utrikes födda som har 
svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, ofta på grund av låg 
utbildning, brist på arbetserfarenhet i Sverige och i hemlandet, funktions
hinder, analfabetism etc. I december 2004 utgjorde de utrikes födda näs-
tan 23 procent av samtliga arbetslösa. Den högsta överrepresentationen av 
utrikes födda fanns i kategorin »Övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen«, 
där drygt 40 procent var utrikes födda. De som återfinns i denna kategori 
får ingen service från Arbetsförmedlingen och de har mycket litet hopp att 
komma ut på arbetsmarknaden – trots att nästan en tredjedel av dem har en 
eftergymnasial utbildning (Integrationsverket 2006B).

»Det här är mitt första jobb i Sverige«
I Södertälje finns några kvinnor som nyligen befann sig mycket långt från 
arbetsmarknaden. Idag driver det ett kooperativ som erbjuder catering
service. 

– Vi kommer inte att laga mat bara för Södertälje och Stockholm. Vi 
kommer att sälja i Nyköping och Norrköping och sen över hela landet. Vi 
tänker stort! säger Yasamin Karim och skrattar högt. Sen några månader 
är hon medlem i kooperativet Smaker från Mellanöstern som erbjuder cate
ring med goda smårätter. Två uppdrag har de redan haft – ett av dem med 
mat för 130 personer.

Det var Behiye Hadodo från den assyrisksyrianska föreningen Bethnah
rins kvinnoförbund som fick idén om ett projekt inriktat på matlagning, 
som skulle leda till att ett antal utrikes födda kvinnor i Södertälje som stod 
långt från arbetsmarknaden, skulle kunna få arbete. KOMprojektet (Kvin
nor och Mat) fick stöd från ESFrådet och ett program lades upp i sam

3 NTG står för Nationell Tematisk Grupp. Det finns åtta olika NTG inom Equal i Sverige.
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arbete med Botkyrka och Södertälje kommuner, samt Arbetsförmedlingen i 
Södertälje. Projektet startade hösten 2005.

55 kvinnor från 15 olika länder gick med och fick börja med att studera 
svenska. De hade alla låg utbildning, flera var analfabeter, flera var också 
sjukskrivna eller långtidsarbetslösa. De fick välja om de ville inrikta sig 
på att bilda ett kooperativ eller om de ville få hjälp av projektledningen att 
söka jobb. Hittills har nio av dem fått arbete och fyra har gått vidare till 
andra utbildningar. 24 har gått en livsmedelshygienisk utbildning och fem 
av dem valde att bilda en ekonomisk förening och satsa på catering.

– Vi räknar med att omsätta 1,8 miljoner kronor nästa år och förhopp
ningsvis det dubbla året efter. Då kommer vi att behöva 12 anställda, 
berättar Behiye Hadodo.

Alla är mycket nöjda med stödet från kommunerna och Arbetsförmed
lingen. Under de sex första månaderna får de fem kvinnorna fortsätta att 
uppbära försörjningsstöd. De förklarar att de vågar prova eftersom de inte 
riskerar att hamna utanför systemet.

– Sen måste verksamheten börja stå på egna ben, men vi förhandlar om 
att få hjälp att anställa en handledare som kan stödja dem till dess att de 
kan sköta företaget, säger Behiye Hadodo som hoppas att ytterligare ett 
kooperativ, som ska erbjuda städtjänster, ska bildas snart.

Kvinnorna hyr ett kök och på bordet framför oss står två fat med fina 
piroger med ost och köttfyllning.

– Det är det första jobbet jag har i Sverige. Det är lätt och jätteroligt att 
laga mat. Jag mår bra och min familj mår bra. Det är viktigt att ha något 
meningsfullt att göra, säger Asmahan Muaala.

Roland Malm från Coompanion, kooperativ utveckling Stockholms Län, 
har fungerat som rådgivare när kooperativet byggts upp: 

– Språkbristerna gör att man behöver någon som kan vara länken mellan 
det offentliga och företaget, någon som kan ekonomi, skatteregler, anställ
ningsavtal, kollektivavtal, försäkringar, livsmedelsstadgan – allt sånt. Det 
sociala företaget kan inte försörja och betala både en handledare och alla 
anställda från början, därför är det viktigt att kommunen under en tid stöd
jer vissa sociala företag med en handläggare. 

Roland Malm understryker att det därför är viktigt att sociala företag 
bygger upp ett samarbete med kommunen och Arbetsförmedlingen från 
början. 

– Om man ber om stöd först i slutskedet blir man utlämnad till tjänste
männens godtycke – ibland kan det bli en avgörande faktor om idén kan 
förverkligas eller inte.

Den kooperativa modellen är positiv eftersom man ger varandra stöd, 
menar han. Det blir möjligt att fasa in nya människor i arbetslivet. 

– Effekterna sträcker sig längre än till dem som är berörda av arbetet i 
den ekonomiska föreningen. När föräldrarna får utbildning och jobb händer 
också positiva saker med barnen, de blir stolta och de börjar själva närvara 
mer i skolan. Hela familjen mår och fungerar bättre. 

Ett av de största problemen för sociala företag just nu är enligt Roland 
Malm att startaegetbidraget plötsligt togs bort i november 2006.

– Det skedde oerhört snabbt och innan nya stödformer inrättats. Det är 
ett stort bekymmer.
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Få sociala företag i Sverige
– Det som skiljer socialt företagande från arbetsträning är att det »är på rik-
tigt«. Det är riktiga företag som erbjuder tjänster och produkter och om de 
anställda inte är där och bidrar så kommer det inte in några pengar. Dess-
utom får de anställda vara med och bestämma över företaget, man blir 
tagen i anspråk och man växer med det. Vi kallar det empowerment, egen
makt, kommenterar Eva Johansson, projektledare för NTG – Socialt före
tagande – en väg till arbetsmarknaden.

NTG – Socialt företagande är alltså ett projekt inom Equal och det är 
Nutek som är projektägare. 

– Den sociala ekonomin i Sverige skulle kunna växa betydligt. En stor 
del av de utrikes födda i Sverige är till exempel med i olika föreningar och 
organisationer och intresset är mycket stort för att starta företag tillsam-
mans. Vi hoppas att det ska bli vanligare att etniskt baserade föreningar 
startar verksamheter som möjliggör att fler kommer ut på arbetsmarknaden, 
fortsätter Eva Johansson.

SCB har ingen sammanställd statistik över antalet sociala företag i lan-
det, men projektet har via kommuner, Coompanion och andra intresseor-
ganisationer hittat ungefär 180 sociala företag i Sverige som stämmer med 
deras definition (se sid. 8). Det är dock endast ett tiotal av företagen som 
har som huvudmål att skapa arbetstillfällen åt utrikes födda4. Nästan alla 
återfinns i södra halvan av Sverige och främst i storstädernas förortsområ-
den – ofta har de startat med EUfinansiering.

NTG:s definition av sociala företag är dock relativt snäv. Det finns 
många företag som faller utanför den, men som är en del av det vidare 
begreppet den sociala ekonomin. Nesepartnerskapet (se sid. 10) faller till 
exempel utanför definitionen, eftersom det inte har integration på arbets
marknaden som huvudmål, utan att leverera välfärdstjänster. 

Större roll i arbetsmarknadspolitiken önskvärd
En av NTGprojektets huvuduppgifter är att främja socialt företagande – 
och det finns en hel del att göra. Eva Johansson önskar till exempel att den 
sociala ekonomins möjligheter ska lyftas fram mer i de arbetsmarknads
politiska programmen och hon hoppas att Nutek och AMS ska få ett tydli
gare uppdrag från regeringen att arbeta med socialt företagande. 

– Jag tror att det allra viktigaste är att attityder förändras hos politi-
ker, myndigheter och inom finansieringssektorn. Men de sociala företa-
gen måste också bli bättre på att synas och att inspirera andra. Framför allt 
måste de bli bättre på att redovisa sina sociala och samhällsekonomiska 
mervärden. Viktiga metoder för detta är socioekonomiska bokslut och 
social redovisning. Tanken att ekonomi kan gälla hushållning med andra 
resurser än de som syns i vanlig bokföring är ganska främmande för många 
och det är därför viktigt att tydliggöra de samhällsekonomiska effekterna. 

Ett annat problem Eva Johansson för fram är att initiativtagarna oftast 
inte har kreditvärdighet och att finansieringssektorn i princip är stängd för 

4 Företagen är: Café Söderhöjd, Stockholm; Gamla kansliet, Sundsvall; KOMprojektet, Södertälje, 
Kulturalla i Södra Ryd, Skövde; Lyckstolpen, Skärholmen; Spånga Blåbands rörelse; Spånga Blåband 
– skola för arbete; Vildrosen, Växjö; Ekoringen, Luleå. 
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sociala företag. Almi och banker beviljar sällan lån, de enda undantagen är 
Ekobanken, några nya kreditgarantiföreningar och någon enstaka fond. 

– Vi skulle gärna se att det fanns effektiva samhälleliga stödformer. Det 
behövs pengar för att stimulera sektorn via olika projekt, men också för lån 
och rådgivning.

Offentliga upphandlingar och bidragssystemet
Den offentliga sektorns upphandlingar är avgörande för att de sociala före-
tagen ska få uppdrag. Redan idag kan upphandlande myndigheter ta soci-
ala hänsyn, vilket alla inte är medvetna om eftersom lagen om offent-
lig upphandling är otydlig på den här punkten. Många kommuner föredrar 
dessutom att göra storskaliga, centraliserade upphandlingar, medan soci-
ala företag oftast erbjuder småskalig, decentraliserad verksamhet. Krav på 
konkurrensneutralitet förs ibland också fram som ett hinder för kommun
erna att skriva avtal med sociala företag. 

– Men konkurrensneutraliteten måste även inkludera att företag kom
penseras för anställda som har arbetshinder, oavsett vilken arbetsgivare det 
är. Samhallföretagen är exempel på att detta fungerar i praktiken. Reglerna 
måste dock göras tydligare och fler grupper som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden måste inkluderas. Lagtexten bör till och med ge en signal 
till upphandlande myndigheter att det här är önskvärt – kanske behövs en 
kampanj, funderar Eva Johansson på NTG – Socialt företagande.

Delegationen för mångfald inom vård och omsorg konstaterar i sin infor
mationstidning En mångfald av möjligheter att trots att man på kort tid eta-
blerat former att konkurrensutsätta vård och omsorgstjänster i Sverige så 
går utvecklingen nu i två delvis motstridiga riktningar:

Den ena innebär en stark betoning på mångfald och »kundens« rätt 
att välja. Den andra är att omfattande detaljrika anbudsunderlag i 
praktiken likriktar verksamheterna. Mindre vårdgivare har också svårt 
att hantera de mycket omfattande anbudsunderlagen.  
(Delegationen för mångfald inom vård och omsorg 2006)

Även bidragssystemets utformning är en avgörande faktor om sociala 
företag ska bildas i större skala. Eva Johansson kommenterar att de flesta 
sociala företag är uppbyggda av och med funktionshindrade, eftersom lag
stiftningen säger att man kan lönearbeta även om man har pension eller 
sjukersättning och det är möjligt för funktionshindrade att få lönebidrag. 
Sådana modeller saknas för den som har socialbidrag eller sjukpenning, 
vilket är fallet för många av de utrikes födda som skulle vara betjänta av 
att vara verksamma inom sociala företag. När inga övergångsregler finns 
blir den ekonomiska bördan för stor under den tid det tar att bygga upp 
ett företag. Den frivilliga samordningen mellan olika myndigheter har 
visserligen inneburit att medarbetare i sociala företag i vissa fall kunnat få 
lönebidrag istället för socialbidrag. Det arbetssättet skulle kunna användas 
mycket oftare och bredare. Oklarheterna gör att systemet är kontraproduk
tivt, menar Eva Johansson.

– Resurserna borde kunna föras över mellan olika delar av trygghets
systemet. Det blir inte dyrare. Tvärt om – ju fler som arbetar desto mer 
ökar produktion och skatteinkomster, menar Eva Johansson.
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Leif Klingensjö är utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
Han berättar att SKL:s styrelse för flera år sedan uppmanade dåvarande 
regeringen att se över hur man kan stärka sociala företag och kooperativ. 
En av de viktigaste aspekterna var upphandlingsproblematiken: 

– Vi uppmanade regeringen att klargöra hur lagen om offentliga upp
handlingar ska tolkas och att ge en särställning till sociala företag och koo-
perativ. Men hittills har inget konkret hänt på detta område.

SKL anordnar regelbundna möten och konferenser – ofta i samarbete 
med Coompanion och Nutek – för att informera om och främja samarbete 
med sociala företag:

– Kommunerna är definitivt intresserade. Den »empowerment« som kan 
växa fram är en viktig del av den lokala välfärden.

Leif Klingensjö har nyss återvänt till SKL efter att ha varit huvud
sekreterare för utredningen Från socialbidrag till arbete (SOU 2007), som 
haft i uppdrag att föreslå åtgärder som underlättar övergången från bidrags-
beroende till försörjning genom eget arbete.

För att ge kooperativen en ordentlig arena inom arbetsmarknadspoliti-
ken föreslår utredningen bland annat att 30 procent av dem som får trygg-
hets och utvecklingsanställningar genom Arbetsförmedlingen ska finnas 
inom arbetskooperativ, att fem miljoner kronor ska öronmärkas för samar-
bete mellan arbetsförmedling och lokala/regionala kooperativa utvecklings
centrum, samt ett ordentligt förhöjt anordnarbidrag till kommunerna 
som även kooperativ skulle få del av för sina trygghets och utvecklings
anställda. Nutek bör också få mer medel till informationsverksamhet för att 
främja sociala kooperativ.

Utredningen diskuterar dock inte övergångsregler inom social
försäkringssystemet under den tid ett socialt företag byggs upp.

Äldreboendet som inte blev till
Syriska föreningen i Stockholm bildades 1977, med målsättningen »att på 
bästa sätt integrera de syriska invandrarna i det svenska samhället«. Före
ningens lokaler, först i Tensta därefter i Vällingby, har under 30 år fungerat 
som en mötesplats för syriska och andra arabiskspråkiga familjer. I början 
av 90talet började föreningen, i samarbete med ABF, att ge språkkurser till 
äldre, eftersom bristande kunskaper i svenska och ofta även analfabetism, 
skapade isolering. Verksamheten utvecklades och omfattar nu även dag-
verksamhet för äldre arabisktalande.

– Genom dagverksamheten och våra hembesök hos äldre väcktes tanken 
att starta ett äldreboende för arabisktalande i SpångaTensta, berättar Eliza-
beth Toutoungi, som är kontaktperson för äldreverksamheten på förbundet.

Under perioden februari 2001 till hösten 2006 planerades verksamhe-
ten. De fick ekonomiskt stöd från ESFrådet för att utreda intresset för verk
samheten och de kontaktade Coompanion i Stockholms län där de fick råd-
givning och stöd. En ekonomisk förening, Palmyra, bildades för att driva 
verksamheten bildades. Men i sista minuten stod det klart att kommunen 
inte skulle godkänna Palmyra som hemtjänstutövare eftersom den per-
son som föreslogs som chef inte hade arbetat med åldringsvård i tre år – 
och projektet lades ner. Ellias KassKawo, som var halvtidsanställd för att 
utveckla idén, berättar att besvikelsen var mycket stor:
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– Det kändes mycket dåligt. Det finns ett stort behov av den här verk
samheten i Västerort och vi fick starka signaler att politikerna från alla par-
tier i stadsdelsnämnden önskade detta. När politikerna bestämmer något 
borde det gälla i hela verksamheten, men stödet fanns inte bland alla tjäns-
temän, många kände inte ens till oss. 

– Det fanns också en oro för att lagen om offentlig upphandling inte till-
låter att vi skulle få extra råd och stöd. Vill man ha den mångfald sociala 
företag ger måste man ju stödja dem på olika sätt. 

Palmyra hade planerat ett seniorboende med hemtjänstservice och stads
delsförvaltningen reserverade två plan i ett befintligt servicehus med 
24 lägenheter. Eftersom hyresintäkterna inte skulle täcka alla kostnader 
behövdes också hemtjänstuppdraget. Till en början räknade Palmyra med 
att kunna anställa totalt 15 medarbetare.

– Stadsdelsnämnden stöttade oss med förnyelsepengar, men de borde 
också ha gett oss råd och tydliga fingervisningar i ett tidigare skede. Det 
räcker inte med att ge pengar om resultatet ska bli bra. Vi bildade visser
ligen en arbetsgrupp där både kommunen och Coompanion var represente
rade, men det fungerade ändå inte. Vi vågade inte ta den ekonomiska risken 
att rekrytera någon utifrån – men idag önskar vi förstås att vi hade köpt in 
den kompetens vi behövde, säger Ellias KassKawo.

Förhoppningarna är fortfarande stora inom Syriska föreningen att äldre
boendet och de nya arbetstillfällena en dag ska bli verklighet.

Gunnel Dahlin är äldreomsorgschef i SpångaTensta stadsdelsförvaltning 
och hon satt med i Palmyras arbetsgrupp:

– Det är Stockholms kommun som centralt sköter upphandlingen av 
hemtjänstservicen. När jag ringde dit för att höra hur det gick för Pal-
myra fick jag veta att de inte uppfyllt alla krav för upphandlingen. Jag blev 
mycket förvånad, eftersom jag hade uppfattat att det var väldigt lätt att bli 
godkänd för upphandling.

Gunnel Dahlin tycker att hon gjort allt hon kunnat för att stödja Pal-
myra. Hon satt i arbetsgruppen och hon beredde plats för 24 lägenheter där 
arabisktalande åldringar skulle bo – en åtgärd som idag kostar kommunen 
mycket pengar eftersom lägenheterna just nu står tomma.

– Hade de bett mig att titta på anbudet hade jag naturligtvis gjort det, 
men jag fick aldrig frågan. Jag utgick från att de fick råd från Coompanion. 
I efterhand tycker jag naturligtvis att det är mycket olyckligt att vi inte fick 
ett äldreboende för arabisktalande, jag tyckte att det var en tilltalande idé.

Roland Malm var den rådgivare inom Coompanion i Stockholms län 
som arbetade med Syriska förbundet. Han menar att signalerna från alla 
inblandade var så positiva att de kände sig lite för trygga.

– Vår ansökan var inte perfekt, det fanns detaljer vi inte förstod. Det 
skulle ha varit värdefullt om kommunen hade kunnat vara lite mer stöd
jande, kommenterar han. 

Stadsdirektören i SpångaTensta, Jack Kindberg, säger sig inte veta 
något om socialt företagande och han vill inte kommentera om något hade 
kunnat göras för att bättre stödja Palmyra. »Det vore orättvist att ge ekono-
miskt bidrag och stöd till ett speciellt företag. Det måste de förstå«, kom-
menterar han.

Den sociala ekonomin.indd   14 07-05-16   12.41.37



15

Guide till upphandling
NTG – Socialt företagande har gett ut en guide om offentlig upphandling: 
Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? Rapporten 
vänder sig till tjänstemän och politiker och föreslår ett antal åtgärder:

Att dela upp stora upphandlingar i mindre delar ger fler aktörer 
möjlighet att agera på förfrågningsunderlag. Att göra förfrågnings-
underlagen mer lättförståeliga, att anordna informations- och utbild-
ningsinsatser för dessa och andra småföretag skulle »släppa in« fler 
aktörer. En annan åtgärd är att planera verksamheter ihop med före-
trädare för social ekonomi (…). (…) skriva in sociala klausuler som 
villkor vid upphandling. Då blir socialt ansvar en konkurrensfördel. 
(NTG – Socialt företagande – en väg till arbetsmarknaden 2006)

Strukturell diskriminering
Sven Bartilsson, ledare och rådgivare vid Coompanion i Göteborg, har 
fungerat som koordinator för Nesepartnerskapet (Ny Ekonomi och Socialt 
Entreprenörskap), ett antal kooperativ som bedriver verksamhet för äldre 
och barn i Bergsjön och Gunnared i Göteborg. Han menar att det behövs 
djupgående strukturella förändringar för att sociala företag inte ska diskri
mineras. Han är ytterst kritisk mot såväl politiker, kommunala tjänstemän 
som facket.

– Det varierar naturligtvis mycket mellan olika kommuner och individer 
och deras förmåga och vilja. Men det finns en stelbenthet och det är tydligt 
att det är svårare att få gehör i de stadsdelar där många utrikes födda bor. 
Man tror helt enkelt inte att de klarar av att driva verksamheter. Det finns 
ett utpräglat kontrollbehov.

Han mötte den attityden när olika etniska föreningar inom Nese ville 
starta kulturföretag och verksamhet för att få äldre och barnomsorg på 
olika språk, samtidigt som nya arbetstillfällen skapades för medlemmarna. 

– Varken politikerna eller den kommunala förvaltningen förstod idén. De 
såg inte värdet av språkkunskaper och kulturell kompetens. Och eftersom 
den offentliga förvaltningen står för finansieringen av kultur och omsorg 
diskriminerades Neseföretagen. När svenska föräldragrupper vill starta 
föräldrakooperativ i innerstaden ifrågasätts inte deras motiv på samma sätt.

– Facket spelar också en väsentlig roll. På central nivå är inställningen 
till sociala företag positiv, även om frågan inte är prioriterad. Men lokalt 
kan motståndet vara stort. Facken vill skydda sina medlemmar med kom
munala anställningar, men tänker inte på att det här kan vara ett sätt att få 
nya medlemmar, kommenterar Sven Bartilsson.

Han menar att det inom kommunerna inte finns något belöningssys-
tem för samverkan med sociala företag och det gör att intresset förblir lågt. 
Neseföretagen blev mindre framgångsrika än vad initiativtagarna hade 
hoppats. Istället för de planerade 50 anställda är de ett 30tal.

– Kund och kvalitetsval kan leda till att viss diskriminering försvinner. 
Om omsorgstagaren själv får bestämma om det är viktigt med till exem-
pel arabiskspråkig äldreomsorg jämställs utförarna med varandra på ett nytt 
sätt. I dagens upphandlingar borde det dessutom finnas tydligare direktiv så 
att mindre aktörer stärks. Men i de flesta fall är det inte nödvändigt att göra 
upphandlingar, utan kommunen kan ingå partnerskap där föreningen får 
bidrag, menar Sven Bartilsson.
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– Det behövs stora utbildnings och upplysningsinsatser hos politiker 
och upphandlare – och det behövs nya samarbetsmodeller, partnerskap med 
neutrala organisationer som inte kontrolleras av kommuner som koordi
nerar, kommenterar Sven Bartilsson.

Ministern vill studera frågan
I slutet av mars svarade integrations och jämställdhetsminister Nyamko 
Sabuni, som ansvarar för frågor som rör den sociala ekonomin, på en inter
pellation från riksdagsledamot Stefan Wikén som undrade om regeringen 
planerar några initiativ som stärker och utvecklar förutsättningarna för den 
sociala ekonomins aktörer. Ministern svarade att det inte är konstigt att 
regeringen inte har ett program färdigt eftersom det inte funnits någon alli-
anspolitik på detta område. Hon påpekade dock att hon inte anser att det 
var ett prioriterat område för den förra regeringen heller:

Det gör att det finns anledning att utreda vissa saker och forska kring 
detta. Det finns anledning att öka kunskapen om social ekonomi, 
kanske framför allt för mig men också för tjänstemännen på departe-
mentet. Vad är det vi behöver göra för att utveckla verksamheterna? 
Vad är det som behövs? (www.riksdagen.se)

Nyamko Sabuni tillägger att hon kommer att fokusera på folkrörelser, 
eftersom det finns en naturlig kontakt mellan social ekonomi och folk
rörelserna. 

»Det finns vissa risker«
Malin Gawell är forskare och arbetar med frågor kring entreprenörskap på 
Nuteks analysenhet. Hon poängterar att vi idag inte har någon tydlig defi
nition på socialt företagande, utan olika projekt och grupperingar använ-
der sig av olika referensramar. Malin Gawell har under sin forskning mött 
många utrikes födda som berättar att de gått vägen via sociala företag när 
de kommit ut på arbetsmarknaden:

– De vittnar om att det har varit ett sätt att lära sig om svensk arbets
marknadskultur, om koder och om arbets och föreningskultur – och ett sätt 
att få kontakter.

– Självfallet kan det också hända att den grupp man arbetar med har 
samma etniska bakgrund och att man därmed kommer att stanna i ett fack 
och inte integreras – men det måste ändå vara bättre än att bara gå hemma.

Många kommuner behöver öka sin mångfald enligt Malin Gawell och 
hon ser socialt företagande som ett sätt att göra det. Men ofta saknas kun
skapen för att klara det omfattande förfrågningsunderlaget och den – ofta 
snabba – och komplicerade upphandlingsprocessen:

– Det gäller att man utformar upphandlingsförfarandet så att sociala 
företag inte missgynnas. Det kan behövas språkstöd och administrativt stöd 
– men också hjälp att bygga nätverk. Det behövs dessutom kurser och stöd 
till kommunala tjänstemän om hur man arbetar med sociala företag.

Men Malin Gawell ser också några riskfaktorer:
– Ibland kan jag se en vilja hos vissa kommuner att minska sitt eget risk-

tagande genom att lägga ut verksamheten på entreprenörer. Består det soci-
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ala företaget av socialt utsatta människor innebär detta också att risken 
förs över på dem. Detta bör man vara medveten om så att diskussioner kan 
föras kring roller och ansvarstagande.

Även Tove Lifvendahl, före detta ordförande för Moderata Ungdoms
förbundet, numera kommunikationschef på Svenskt Näringsliv, ser vissa 
risker. Hon har skrivit en bok om socialt entreprenörskap: Människor som 
gör – samtal med sociala entreprenörer. Hon menar att främjandet av soci
alt entreprenörskap är viktigt för hela samhället, och inte specifikt vissa 
grupper. Tvärt om kan det för vissa grupper innebära speciella risker: 

– Entreprenörskap är ett värde för alla sektorer och alla grupper. Där
emot tror jag inte att man ska försöka driva in utrikes födda mot särskilda 
projekt i icke vinstdrivande sektorer, eftersom det riskerar att ytterligare 
förlänga deras inträde på den reguljära arbets och företagsmarknaden. 

Hon använder termen socialt entreprenörskap för att beskriva entre
prenörer inom sociala sektorer och verksamhetsområden. 

– Dessa kan vara verksamma inom offentlig, privat eller ideell sektor. 
Socialt företagande är något annat – det utgår såvitt jag förstår från en idé 
om att inte bedriva vinstdrivande verksamhet.

Hon menar att det finns två sorters hinder för sociala entreprenörer:
– De mentala och de praktiska. De mentala hindren vilar i en bristande 

tilltro till människors förmåga att ta eget ansvar samt en fortsatt stark jante-
lag och skepsis mot människor som provar nya sätt att arbeta och verka. De 
praktiska hindren vilar främst i höga skatter och krångliga regler för företa-
gande.

XpandiaVision vill vara ett komplement
XpandiaVision är en multietnisk ekonomisk förening som är verksam i 
stadsdelarna på Järvafältet väster om Stockholm. XpandiaVision verkar för 
integration, sysselsättning och demokratiskt deltagande. Mycket av arbetet 
sker i projektform, dels med uppdrag från kommunala och statliga organ, 
dels med projekt som de själva utformar och bland annat lyckats finansiera 
med bidrag från EU.

XpandiaVision anlitas ofta av Regeringskansliet och olika stadsdels
förvaltningar som vill nå ut med samhällsinformation som är inriktad 
på delaktighet för medborgarna i segregerade förorter. Ett annat viktigt 
område är rådgivning och stöd till arbetslösa ungdomar i 18–25årsåldern. 

– Socialt företagande skulle kunna betyda mycket mer för samhälls
utvecklingen än det gör idag, det är en outnyttjad nisch. Kunskaperna om 
social ekonomi och socialt företagande är alldeles för dåliga inom kommu
ner och stadsdelsförvaltningar, kommenterar den ekonomiska förening-
ens VD, Rebekka Dominique, som alltför ofta möter en skeptisk attityd hos 
tjänstemän och politiker:

– När man märker att kunskaperna om socialt företagande är dåliga är 
det viktigt att tydligt visa att man inte är en konkurrent utan ett komple
ment. Man måste presentera sig som en resurs, föra fram att man har en 
närhet till vissa grupper som lever i stort utanförskap, menar Rebekka 
Dominique. 
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XpandiaVision startades 2001 av personer med invandrarbakgrund som 
alla var bosatta kring Järvafältet. Flera av dem arbetade inom kommunen, 
men tyckte att det fanns viktiga problem som ingen tog tag i. De ville hitta 
egna lösningar för att motverka utanförskap och arbetslöshet.

– Vår styrka och vår speciella metod är att arbeta nätverksbaserat och 
nära de människor som vi vill nå. Vi har goda kontakter, bra lokalkänne
dom, vi är aktiva i det lokala föreningslivet och vi har ett brett kontakt-
nät i området. Vi har erfarenhet av arbete med etniska grupper som inte nås 
med traditionella insatser. En viktig del av vår metod är att om vi driver 
ett projekt som riktar sig till somalier eller irakier så ser vi till att våra pro
jektledare kommer från de målgrupperna, berättar Rebekka Dominique.

Antalet anställda på XpandiaVision varierar kraftigt beroende på vad 
den ekonomiska föreningen har för uppdrag. I höstas var de 15 projekt
anställda, under våren 2007 är de två. Ett hinder för att utvidga verksamhe-
ten är att XpandiaVision inte har något ramavtal med kommunen.

– Det finns inte upphandlingar inom det område vi arbetar med, men vi 
diskuterar med staden och försöker formulera en ansökan som ska kunna 
godkännas. Det händer regelbundet att vi får förfrågningar från till exempel 
socialsekreterare som behöver en insats. Det är en förlust för alla att vi inte 
kan tacka ja då!

– Man bör också underlätta för de små aktörerna inom den sociala eko
nomin. Det är kanske lättare för dem som fördelar pengar, till exempel EU
pengar, att bara arbeta med stora organisationer eller institutioner, men de 
bör inte glömma bort oss som är små – vi har mycket att bidra med när det 
gäller att motverka utanförskap.

Men de största problemen möter Rebekka Dominique inom bidrags
systemen:

– Det skulle underlätta om bidragssystemen kunde vara mer flexibla 
under övergångsperioder. Men vårt största problem är att åldersgränser för 
studiemedel och för arbetsförmedlingarnas kurser är 20 år. Om vi lyckas 
motivera någon som är yngre är det svårt att behöva vänta några år. 

Sammanfattande diskussion 
I den här rapporten har många konstaterat att den sociala ekonomin och 
socialt företagande kan utnyttjas bättre för att främja integration. Både i 
Sverige och i andra EUländer har socialt företagande visat sig vara fram
gångsrikt för att skapa sysselsättning för bland andra utrikes födda.

Enligt NTG – Socialt företagandes definition finns det för närvarande 
endast omkring 180 sociala företag i Sverige och bara ett tiotal av dessa har 
som huvudmål att skapa arbetstillfällen åt utrikes födda.

Socialt företagande gör det möjligt för dem som står långt ifrån arbets
marknaden att tillsammans med andra bygga upp verksamheter som ger 
försörjning och meningsfull sysselsättning. Genom sin delaktighet i före-
taget ökar medarbetarnas självtillit och de kan delta på ett nytt sätt i sam-
hällslivet. De sociala företagen anpassar på olika sätt sin verksamhet till 
medarbetarnas behov och förutsättningar, samtidigt som de konkurrerar 
med kvaliteten på sina varor och tjänster. När fler integreras i samhället och 
arbetslivet minskar det offentligas kostnader.
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Utrikes födda är överrepresenterade bland dem som står utanför arbets
marknaden. Verksamheter inom den sociala ekonomin kan vara ett sätt för 
utrikes födda att lära sig om svensk arbetsmarknadskultur, om koder och 
om arbets och föreningskultur och att skaffa kontakter.

Det finns dock ett antal hinder som gör att dessa möjligheter inte utnytt-
jas till fullo. Även om de sociala företagen är fristående från den offentliga 
sektorn drivs verksamheten ofta i nära samarbete med kommun, försäk-
ringskassa eller arbetsförmedling och de är därmed beroende av att kunska-
perna om socialt företagande är goda inom dessa institutioner. Men många 
av de intervjuade i rapporten vittnar om att det finns stora kunskapsbrister 
såväl hos stat, landsting, kommuner, det privata näringslivet, som hos 
enskilda politiker och tjänstemän. Dessa, men även medlemmar i organi-
sationer bildade på etnisk grund, behöver mer utbildning, information och 
stöd.

En återkommande fråga i rapporten är behovet av övergångsregler från 
bidragsberoende till företagande. Under en övergångsperiod kan ekono
miskt stöd behövas, vilket kräver samordning mellan olika myndigheter 
som försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst, samt deras regel-
verk. Det berör exempelvis i vilka situationer en mottagare av socialbi-
drag eller sjukpenning istället kan erhålla lönebidrag i samband med starten 
av ett socialt företag. För att övergången ska fungera kan det också krävas 
samhälleligt stöd i form av handledare, rådgivning och lån. Att startaeget
bidraget plötsligt avskaffades beskrivs som ett nytt problem.

En annan central fråga är hur de sociala företagen ska kunna konkurrera 
i offentliga upphandlingar. Lagen om offentlig upphandling måste bli tydli-
gare på den här punkten. Konkurrensneutraliteten måste till exempel inklu-
dera att företag kompenseras för anställda som har arbetshinder. Kunskaper 
om att lagen redan nu stöder att sociala kriterier kan användas vid offent-
lig upphandling måste spridas inom till exempel de kommunala förvaltning
arna. Ett regelverk som bättre gynnar mindre aktörer efterlyses. Man pekar 
också på behovet av att lyfta fram kundernas/omsorgstagarnas specifika 
behov i samband med upphandlingar. Om exempelvis arabiskspråkig äld-
reomsorg efterfrågas ska det återspeglas i upphandlingskriterierna. Vidare 
föreslås att offertunderlagen blir mer lättförståeliga, mindre detaljrika och 
att sociala klausuler skrivs in som villkor vid upphandling.

Så kallade socioekonomiska bokslut kan ge en mer rättvisande bild av 
de sociala företagens effektivitet och samhällsnytta. Metoder för att redo
visa det samhälleliga mervärde som de sociala företagen skapar måste där
för utarbetas.

I rapporten nämns också några risker med socialt företagande. Dels finns 
en fara att kommuner lägger ut ekonomiskt risktagande på socialt utsatta 
grupper, dels att en satsning på socialt företagande kan driva utrikes födda 
mot en icke vinstdrivande sektor.

Ytterligare en försvårande faktor är att det inte finns en tydlig och 
enhetlig definition på social ekonomi och socialt företagande, vilket ger 
olika referensramar och en otydlig diskussion. 

Slutligen föreslås att den sociala ekonomins möjligheter bör lyftas fram 
mer i de arbetsmarknadspolitiska programmen och att Nutek och AMS får 
tydligare uppdrag från regeringen att arbeta med socialt företagande.
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