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SOCIALA FÖRETAG
– EN VÄG TILLBAKA 
Susanne med en värkande rygg: ”Jag får jobba i min egen takt” 

Sjöberg poängterar hon att det 
samtidigt är helt avgörande att 
personalen får jobba i sin egen 
takt. Därför är lönebidraget från 
Arbetsförmedlingen en förut-
sättning för att verksamheten 
ska gå runt. 

– Vi på Verdandi har en vision 
om att människor bör få arbeta 
100 procent av sin egen förmåga. 
Det är precis vad de här kvin-
norna på Syverkstan gör, säger 
Carina Dahl.

God potential att växa 

Någon säkerställd statistik över 
antalet arbetsintegrerande so-
ciala företag i Sverige existerar 
inte. Men enligt ett frivilligt 
register fi nns 350 stycken, vilket 
är mer än dubbelt så många 
som för tio år sedan. Enligt Till-
växtverket sysselsätts omkring 
10 000 människor i företagen, 
varav drygt 6 000 i någon form 
av arbetsmarknadsåtgärd. 
Eva Carlsson tror att fenome-
net – som en insats för att 
få långvarigt arbetslösa och 

funktionsnedsatta i arbete – 
har god potential till att växa 
ytterligare. 

– Inom den grupp som varit 
arbetslösa länge är 80 procent 
i behov av extra insatser och 
stöd för att komma igång, enligt 
Arbetsförmedlingens egna 
beräkningar. Det är precis den 
gruppen som de här företagen 
vänder sig till, säger hon.     

Stelbent regelverk 

Det som sätter käppar i hjulet för 
en utökning är Arbetsförmed-
lingens ofta snåriga och stela 
regelverk, säger Eva Carlsson. 

– Samtidigt som det fi nns ett 
stort behov av de sociala företa-
gens insatser har de svårt att få 
ekonomin att gå ihop. Företagen 
tar emot personer som behöver 
mycket stöd för att komma i 
gång i arbete. Det kräver tid för 
handledning och ersättningarna 
för de insatserna motsvarar 
ofta inte kostnaden. Det händer 
också att Arbetsförmedlingen 
inte har möjlighet att placera 

en person i ett socialt företag på 
grund av något regelverk som 
inte stämmer in.

Något som ändå talar för 
en positiv utveckling är att 
 kommuner och landsting 
tack vare den lagändring som 
 infördes förra året kan ta hänsyn 
till sociala faktorer i sina offent-
liga upphandlingar. På så vis kan 
upphandlingar  reserveras för 
företag som exempelvis syssel-
sätter långtidsarbetslösa. 

– Flera kommuner har redan 
börjat göra det, men det skulle 
kunna göras mycket mer. Det de 
gör då är ju att de slår två fl ugor 
i en smäll. De kan både köpa 
en tjänst eller en produkt och 
samtidigt avlasta socialtjänsten, 
säger Eva Carlsson. 

”Vi förstår kritiken” 

Katharina Vahlman, nationell 
samordnare på Arbetsförmed-
lingen, är noga med att påpeka 
att anställningar i arbetsinte-
grerande sociala företag inte är 
det bästa för alla arbetslösa som 

befi nner sig långt ifrån arbets-
marknaden.

– Vi utgår alltid från de indivi-
duella behoven. Arbetsintegre-
rande sociala företag är jättebra 
för dem som är långt ifrån att få 
ett vanligt arbete och är i behov 
av en trygg miljö där de kan få 
växa i sin egen takt. Men om en 
arbetssökande är inriktad mot ett 
specifi kt yrkesområde är oftast en 
praktikplats bättre, säger hon.

Kritiken som riktar in sig mot 
att Arbetsförmedlingen håller 
för hårt i resurserna, har hon viss 
förståelse för.

– Jag förstår att representan-
terna för de här företagen anser 
det, att de inte får stöd i den 
utsträckning som de skulle vilja 
ha. Men vad gäller lönebidrag 
har vi väldigt tydliga regler att 
förhålla oss till. Gällande hand-
ledningen av dessa tjänster så 
vet jag att fi nansieringen ofta är 
ett problem, säger 
Katharina Vahlman.

JÖRGEN LUND
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vet jag att fi nansieringen ofta är 

Katharina Vahlman.

Arbetsintegrerande 
 sociala företag
● Driver näringsverksamhet 
men har som övergripande 
ändamål att genom arbete 
och delaktighet integrera 
människor i samhälle och 
arbetsliv.
● Skapar delaktighet för 
medarbetarna genom ägande, 
avtal eller liknande.
● Återinvesterar i huvudsak 
sina vinster i den egna eller 
liknande verksamheter. 
● Kan sälja varor och tjäns-
ter till o� entlig verksamhet 
men är alltid organisatoriskt 
fristående, det vill säga drivs 
i form av ett eget företag och 
ägs aldrig av exempelvis en 
kommun.
● Tillhandahåller tjänsterna 
arbetsträning, sysselsättning, 
praktik, rehabilitering med 
mera till Arbetsförmedlingen, 
kommuner och andra o� ent-
liga aktörer, och får ersättning 
för detta. 

Källa: Tillväxtverket

”Arbetsintegrerande sociala företag är jättebra för dem som 
är långt ifrån att få ett vanligt arbete och är i behov av en 
trygg miljö där de kan få växa i sin egen takt”, säger Katharina 
 Vahlman, nationell samordnare på Arbetsfrmedlingen.
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