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Förord 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått 

regeringens uppdrag att kartlägga arbetsintegrerande sociala företags användning och 

upplevt behov av statligt finansieringsstöd. Tillväxtanalys ska även undersöka 

möjligheterna att anpassa befintliga, och vid behov föreslå nya, statliga 

finansieringsinstrument till dessa företag. Vidare ska behov och möjligheter för att 

utveckla individ- och företagsstatistiken över denna grupp företag kartläggas. Uppdraget 

sker inom ramen för den handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag som 

regeringen fattade beslut om i april 2010.  

Regeringen pekar på det sociala företagandets möjligheter för personer som står långt från 

arbetsmarknaden att bli delaktiga i sin egen rehabilitering, utveckla den egna 

arbetsförmågan, bli delaktig i att driva företag och att delta i samhällslivet. I 

handlingsplanen definieras företagen som organisatoriskt fristående från offentlig 

verksamhet och bedrivande näringsverksamhet: 

 med övergripande ändamål att integrera människor, som har stora svårigheter att få 

och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

 som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 

dokumenterat sätt 

 som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten 

Tillväxtanalys har använt ett flertal källor och metoder för att lösa sitt uppdrag. Statistik 

har inhämtats från SCB, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket samt från den egna 

mikrodatabasen över statligt stöd till näringslivet. Med syfte att få direktinformation om 

verksamhetens förutsättningar och upplevt finansieringsbehov har telefonintervjuer 

genomförts med 43 företag. I tillägg har kontakter även tagits med representanter för 

ideella organisationer, myndigheter, banker samt forskare. 

Arbetsintegrerande sociala företag är en heterogen grupp företag. Deras verksamhet kan 

dels betraktas som producenter av sociala välfärdstjänster, dels utifrån ett mer traditionellt 

tillväxtorienterad företagsperspektiv. Eventuella selektiva främjandeinsatser måste därför 

noggrant bedömas utifrån politikens ambitioner. Olika aspekter på detta diskuteras i 

rapporten. 

Rapporten har skrivits av analytiker Ulf Tynelius. Intervjuer inom uppdraget har 

genomförts av utredningsassistent Eva Näslund. 

Tillväxtanalys vill rikta ett stort tack till Malin Gawell (ESBRI), Eva Johansson och Eva 

Carlsson Tillväxtverket, Annica Falk och Lena Sköld Skoopi, samt Mats Wagndahl och 

Jan Hedström SCB, vilka på olika sätt har bidragit till rapporten. 

 

Östersund, december, 2011 

 

Dan Hjalmarsson 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Regeringen gav i februari 2011 Tillväxtanalys i uppdrag att kartlägga arbetsintegrerande 

sociala företags användning av statliga finansieringsinstrument samt behoven av statliga 

insatser inom finansieringsområdet.  

Uppdraget kan delas in i fyra beståndsdelar: 

1. Kartlägga arbetsintegrerande sociala företags användning av statliga 

finansieringsinstrument 

2. Kartlägga vilka behov av statliga insatser inom finansieringsområdet som denna 

typ av företag anser sig ha 

3. Undersöka möjligheterna att anpassa befintliga, och vid behov föreslå nya, statliga 

finansieringsinstrument till arbetsintegrerande sociala företag. 

4. Kartlägga vilka behov och möjligheter som finns när det gäller att utveckla 

individ- och företagsstatistiken över arbetsintegrerande sociala företag. 

Tillväxtanalys har använt olika källor och metoder för att lösa uppdraget. Statistik har 

inhämtats från SCB, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket samt från den egna 

mikrodatabasen över statligt stöd till näringslivet. Inom uppdraget har även 

telefonintervjuer genomförts med 43 företag. I tillägg har även samtal förts med 

representanter för ideella organisationer, myndigheter, banker samt forskare. 

De arbetsintegrerande sociala företagen har vissa speciella kännetecken, varav det mest 

framträdande är den uttalat sociala inriktningen. Något förenklat kan det hävdas att dessa 

företag inte har ekonomisk tillväxt som främsta drivkraft, målet med verksamheten handlar 

istället närmast om sociala ambitioner. Företagen är med andra ord mer orienterade mot 

samhällsnytta än strikt ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.  

Företagsgruppen är dock heterogen och innehåller en stor spännvidd mellan företagen, från 

de som i hög grad är affärsmässiga och står nära den privata marknaden till de som står 

långt från marknaden. 

Genomgången visar att företagsgruppen förekommer i begränsad utsträckning när det 

gäller statliga finansieringsstöd. Åtta företag av totalt 190 identifierade har t.ex. beviljats 

medel från det regionalpolitiska företagsstödet ”Regionalt bidrag till företagsutveckling” 

under perioden 1995-2010. Fyra arbetsintegrerande företag har blivit beviljade företagslån 

genom ALMI under perioden 2000-2010. Med tanke på de fåtal observationer som det 

handlar om är det inte möjligt att göra närmare jämförelser av hur stödfrekvenserna till 

denna företagsgrupp förhåller sig till hela företagspopulationen. Den slutsats som går att 

dra får därför stanna med att det finns exempel på sociala arbetsintegrerande företag som 

erhållit stöd. Regelverket innebär således inget absolut hinder.  

I rapporten har även en översiktlig kontroll av företagens branschtillhörighet, ålder och 

storlek gjorts. Denna visar att de arbetsintegrerande sociala företagen i genomsnitt är yngre 

än ”traditionella” företag samt att de i högre utsträckning finns representerade inom 

tjänsteproducerande branscher. Detta kan möjligen påverka företagsgruppens möjligheter 

att hitta finansiering. 

En iakttagelse som ändå kan göras är att det tycks förekomma stora regionala variationer. 

Av totalt 16 beslut om regionalt bidrag till företagsutveckling (riktade till åtta företag) har 
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14 av dessa fattats av två län/regioner. Det är också vanligt att hemkommunen stödjer de 

sociala företagen på olika sätt. Hemkommunens och regionens inställning har alltså stor 

betydelse för de sociala företagens villkor att bedriva verksamhet. 

Tillväxtanalys lämnar sammanfattningsvis följande förslag:  

 Regeringen bör ge Tillväxtverket i uppdrag att upprätthålla ett manuellt register 

över arbetsintegrerande sociala företag. Ett sådant register bör löpande uppdateras 

samt kompletteras med organisationsnummer för att underlätta möjligheterna till 

framtida uppföljningar. 

 De befintliga stödförordningarna för företagsstöd (t.ex ”Regionalt bidrag till 

företagsutveckling”) bör inte justeras i syfte att underlätta för arbetsintegrerande 

sociala företag att hitta finansiering. 

 Om regeringen så önskar kan en djupare analys genomföras för att undersöka 

möjligheterna till att utforma ett riktat stöd till de sociala företagen i syfte att 

underlätta för dessa att hitta finansiering. En sådan fördjupad analys kan 

förslagsvis innefatta: 

o Exempel på hur andra länder utformat statliga stöd till sociala företag 

o Närmare överväganden om vad kommissionens initiativ för att stödja 

sociala företag kan innebära för Sverige 

o Behovet av en förordning om sociala företag 

o Överväganden om hur ett nationellt initiativ kan förenas med EU:s 

statsstödsregler 

o Pröva möjligheterna att utforma system för förbättrade möjligheter till 

säkerheter/kreditgarantier, samt förbättrad företagsekonomisk rådgivning 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka betydelsen av vilket perspektiv som anläggs när de 

arbetsintegrerande sociala företagen analyseras. Deras verksamhet kan dels betraktas som 

producenter av sociala välfärdstjänster, dels utifrån ett mer traditionellt tillväxtorienterat 

företagsperspektiv. Eventuella selektiva främjandeinsatser måste därför noggrant bedömas 

utifrån politikens ambitioner innan ett mer preciserat förslag kan utformas.  
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1 Uppdraget 

Regeringen har den 24 februari 2011 gett Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 

och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att kartlägga arbetsintegrerande sociala företags 

användning av statliga finansieringsinstrument samt de behov av statliga insatser inom 

finansieringsområdet som denna typ av företag anser sig ha. Tillväxtanalys ska även 

undersöka möjligheterna att anpassa befintliga, och vid behov föreslå nya, statliga 

finansieringsinstrument till arbetsintegrerande sociala företag. I den mån EU:s regler om 

statligt stöd berörs ska detta beaktas. Uppdraget ska genomföras i samråd med 

Tillväxtverket samt i dialog med ett urval av arbetsintegrerande sociala företag, berörda 

ideella organisationer, övriga berörda myndigheter samt offentliga och privata aktörer 

inom området företagsfinansiering, t ex företrädare för bankväsendet. 

Tillväxtanalys ska även kartlägga vilka behov och möjligheter som finns när det gäller att 

utveckla individ- och företagsstatistiken över arbetsintegrerande sociala företag. 

Tillväxtanalys ska samråda med statistiska centralbyrån, som den 28 januari 2010 fick 

regeringens uppdrag att ta fram statistik om det civila samhället. 

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 

december 2011. 

1.1 Uppdragets beståndsdelar 

Uppdraget kan det delas upp i följande fyra beståndsdelar: 

1. Kartlägga arbetsintegrerande sociala företags användning av statliga 

finansieringsinstrument samt 

2. Kartlägga vilka behov av statliga insatser inom finansieringsområdet som denna 

typ av företag anser sig ha. 

3. Tillväxtanalys ska även undersöka möjligheterna att anpassa befintliga, och vid 

behov föreslå nya, statliga finansieringsinstrument till arbetsintegrerande sociala 

företag. 

4. Tillväxtanalys ska även kartlägga vilka behov och möjligheter som finns när det 

gäller att utveckla individ- och företagsstatistiken över arbetsintegrerande sociala 

företag. 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie är inriktad på statliga finansieringsstöd utifrån ett företagsperspektiv. Av den 

anledningen ingår inte analyser av olika typer av statliga stöd inriktade till individer, även 

om det är vanligt att denna typ av stöd utbetalas till sociala företag. Så är exempelvis fallet 

med lönebidrag som Arbetsförmedlingen kan bevilja en enskild. Även om stödet i praktisk 

mening utbetalas till arbetsgivaren, är avsikten att det ska följa den enskilda individen.  

Nivåerna och utformningen av den här typen av stöd (riktade till individen) är dock av stor 

vikt för såväl de sociala företagen som andra företag och organisationer som anställer 

personer med till exempel nedsatt arbetsförmåga. Likaså är utformningen av och nivåer på 

ersättning för utförande av arbetstränings- och andra rehabiliteringstjänster av stor vikt för 
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möjligheterna för privata aktörer på denna framväxande marknad.1 Dessa villkor påverkar 

också de sociala företagens behov av annan finansiering. Till viss del kommer detta att 

beröras genom den urvalsundersökning som genomförs inom ramen för detta uppdrag, 

även om denna rapport har ett huvudsakligt fokus på finansieringsinstrument riktade till 

företag. 

Inom detta uppdrag ingår inte offentliga stöd eller subventioner från kommuner eller 

landsting, även om det är relativt vanligt att dessa aktörer på olika sätt stödjer sociala 

företag.2 Sådana stöd kan exempelvis handla om subventionerad hyra för lokaler eller 

tillhandahållande av handledare. Detta berörs dock delvis inom den urvalsundersökning 

som genomförts inom uppdraget. 

Med statliga finansieringsstöd avses i denna rapport företagsstöd. För en förteckning av de 

statliga finansieringsstöd som studerats inom ramen för detta uppdrag, se kap. 3.2. 

1.3 Metod 

Som metod har dels ansatser att använda registerdata gjorts, dels har en 

urvalsundersökning genomförts med hjälp av telefonintervjuer. 

1.3.1 Registerdata 

I uppdraget till Tillväxtanalys ingår att kartlägga vilka behov som finns att utveckla 

individ- och företagsstatistiken över arbetsintegrerande sociala företag. Detta uppdrag 

pekar på vetskapen om att det är mycket svårt att få en samlad information om dessa 

företag i registerdata. Tillväxtanalys har gjort vissa ansatser att använda registerdata i den 

delen av uppdraget som handlar om att kartlägga företagens användning av statliga 

finansieringsinstrument. 

Ett grundproblem är att det idag inte är möjligt att hämta information om 

arbetsintegrerande sociala företag ur registerdata. En stor del av svårigheterna beror på att 

definitionen av dessa företag är för vag, ur ett statistiskt perspektiv. De finns heller ingen 

befintlig SNI kod som skulle kunna vara användbar. 

Manuellt register 

Det närmaste som finns när det gäller att söka information om dessa företag är den 

manuella lista som Tillväxtverket låtit upprätta. Uppgifterna i denna lista är från år 2009, 

en uppdatering av listan görs under hösten 2011. 

Tillväxtanalys bedömer att uppgifterna i listan är den bästa samlade information som idag 

finns tillgänglig. Därför har denna lista utgjort grunden för de ansatser till 

registersökningar som Tillväxtanays gjort inom detta uppdrag. Genom att matcha listans 

företagsnamn med organisationsnummer har vissa sökningar kunnat göras i den 

mikrodatabas över företagsstöd som är under uppbyggnad hos Tillväxtanalys. 

Mikrodatabasen ska på sikt omfatta uppgifter om i stort sett samtliga statligt stöd som har 

lämnats till företag i Sverige. Vid denna studies genomförande finns stödformerna 

”regionalt investeringsbidrag”, ”regionalt investeringsstöd” samt ALMI:s företagslån med i 

databasen.  

                                                 
1 Se exempelvis Gawell 2011 ”Inte vilket entreprenörskap som helst”, Tillväxtverket. 
2 Se exempelvis Johansson, S, 2005, Ideella mål med offentliga medel, Stockholm, 

Sober Förlag. 
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Observera att mikrodatabasen inte är komplett, dvs. den omfattar exempelvis inte stöd, 

bidrag, företagslån eller andra insatser som lämnas av Vinnova och Norrlandsfonden. 

Vidare ingår inte stöd som lämnas inom Landsbygdsprogrammet.  

1.3.2 Urvalsundersökning 

För att bl.a. få en bild av de arbetsintegrerande sociala företagens behov av statligt 

finansieringsstöd har en urvalsundersökning genomförts. Urvalet har gjorts genom obundet 

slumpmässigt urval av 25 procent av företagen som finns registrerade i Tillväxtverkets 

lista över arbetsintegrerande sociala företag. Detta innebär att 58 företag har kontaktats. 

Intervjuerna har genomförts via telefon där respondenterna fått frågorna i förväg.  

Svarsfrekvensen är 75 procent, dvs. 43 företag har besvarat frågorna. 

Tabell 1 Urval arbetsintegrerande sociala företag, samt bortfall 

Företag Totalt 
antal 

företag 
Urval Bortfall 

Summa 
intervjuade 

företag 

Aktiebolag 26 5 0 5 

Ekonomisk förening 113 30 10 20 

Ideell förening 78 23 5 18 

Stiftelse 1 0 0 0 

Summa 220 58 15 43 

Källa: Tillväxtverket 

Kort om intervjuerna 

 Intervjumall 
Intervjufrågor har utarbetats av Tillväxtanalys. I samband med utarbetande av frågorna har 

värdefulla synpunkter inhämtats från Tillväxtverket och Skoopi. Synpunkter har även 

inhämtats från en person med bred tidigare erfarenhet från såväl bank som sociala företag. 

Innan frågeformuläret fastställdes genomfördes två provintervjuer för att kontrollera om 

frågorna var formulerade så att respondenten kunde besvara dem. 

 Första telefonkontakt 
En första telefonkontakt togs med företaget där avsikten med undersökningen förklarades 

och där frågan ställdes om företaget kunde tänka sig att delta i en telefonintervju. Vid detta 

tillfälle tillfrågades företaget om personen var rätt person för intervjun, eller om någon 

annan på företaget skulle vara bättre att kontakta. Om så var fallet, kontaktades den 

personen. Om kontaktpersonerna ansåg sig kunna svara på frågorna bokades en tid för 

telefonintervju.  

 Intervjutillfället 
Respondenterna ringdes upp så nära den avtalade tiden som möjligt. I början av samtalet 

påmindes respondenten om ärendet, samt tillfrågades om de hade tid med intervjun just då.  

Samtliga intervjuer, utom fyra spelades in på band som ett stöd för utskriften av 

intervjuerna. Inspelningen var frivillig och respondenterna kunde välja att avstå från att bli 

inspelade. Ingen av de tillfrågade hade något emot att inspelning av intervjuerna skedde, de 

fyra intervjuer som inte blev inspelade orsakades av tekniska problem med utrustningen. 

Frågorna behandlades i tur och ordning och i de flesta fall räckte det att nämna frågornas 
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nummer för att få svaren på frågorna. I de fall respondenterna inte hade frågorna framför 

sig lästes frågorna upp i sin helhet. 

 Efter intervjun 
Omedelbart efter intervjun skrevs den ut. Svaren fördelades i två olika mappar. Den ena 

innehöll dokument med varje socialt företags svar på samtliga frågor, namngett efter 

företagets namn. Det andra innehöll samtliga sociala företags svar på ”Fråga 1”, ”Fråga 2”, 

osv. 

 Intervjutid 
En genomsnittlig intervju varade i 22 minuter och 29 sekunder. Den kortaste i 7 minuter 

och den längsta i 50 minuter.  

Intervjuer med långivare 

Vidare har intervjuer gjorts med vissa långivare, både privata aktörer samt offentliga. De 

långivare som intervjuats är EKO-banken, ALMI företagspartner AB samt Länsstyrelsen i 

Jämtlands län. Vid dessa intervjuer har samtal förts för att få en bild över möjligheter och 

svårigheter att bevilja lån till dessa företag. 
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2 Vad kännetecknar sociala företag? 

Frågan om vad som kännetecknar sociala företag är måhända inte helt enkel att besvara. Å 

ena sidan kan de sociala företagen ses som vilka företag som helst. Å andra sidan har 

många av dem rötter i ideella organisationer vilket påverkar såväl deras inriktning som mål 

för verksamheten. Det finns därför ett behov av att komplettera den gängse bilden av 

företagande med kunskaper om ideell sektor och det civila samhället. 

Vi börjar med en mycket kortfattad översikt av vad som kännetecknar det civila samhället. 

Ett samhälle kan delas upp i olika delar eller sektorer. Det är exempelvis vanligt att vi 

skiljer på privat och offentlig sektor. Det är också vanligt att människor skiljer på en privat 

sfär, där exempelvis familj och släktingar ingår, och en sfär som omfattar arbetslivet. 

Begreppet det civila samhället kan närmast placeras i en sfär som ligger mellan privata 

marknaden och offentlig sektor.3  

Wijkström och Lundström använder sig av en indelning i fyra sfärer och fyra sektorer4 för 

att analytiskt hantera och strukturera samhället. 

Tabell 2 Samhällets fyra sfärer 

Sfär Sektor 

Civilsamhällessfären Ideell sektor 

Familje- och 
samlivssfären 

Hushållssektor 

Den statliga sfären5 Offentlig sektor 

Näringslivssfären Företagssektor 

Källa: Wijkström och Lundström  

 

De olika sektorerna är naturligtvis inte isolerade från varandra, tvärtom finns omfattande 

relationer mellan dessa. Exempelvis är den offentliga sektorn numera en stor beställare av 

privata tjänster. Av de fyra sfärer som räknas upp ovan är kanske civilsamhällessfären den 

minst kända, eller den som upplevs som mest abstrakt.  

Näringslivssfären och företagssektorn är väl kända begrepp inom näringspolitiken. Men 

vad menas då med civilsamhällessfären eller det civila samhället? 

2.1 Begreppen det civila samhället, ideell sektor och social 
ekonomi 

Ett sätt att närma sig en förståelse om vad som kännetecknar sociala företag är att kort 

diskutera begreppen ”det civila samhället”, ”ideell sektor” och ”social ekonomi”. Vi börjar 

med det civila samhället. 

                                                 
3 Se exempelvis SOU:2007:66, Rörelser i tiden, Sid. 183. 
4 Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället, Wijkström Filip och Lundström 

Tommy. Sober förslag, Stockholm 2002. (Sid. 6-8). 
5 Den statliga sfären bör här förstås som den offentliga sfären, även om författarna benämnt den 

som statlig. 
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2.1.1 Det civila samhället 

Enligt propositionen en politik för det civila samhället
6
 beskrivs det civila samhället som 

”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, 

grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen7”. Vidare 

anges i propositionen att det ”inom denna arena verkar organisationer, sammanslutningar 

och andra aktörer, t ex nätverk, som är fristående från såväl stat, kommun och landsting 

som från det privata näringslivet”.8  

Familjen och det privata hushållet ligger utanför begreppet civilsamhället. Som huvudregel 

är med andra ord, enligt propositionens definition, det civila samhället skilt från stat, 

kommun och landsting, det enskilda hushållet och det privata näringslivet. 

Forskningen har visat att det finns många som vill göra det omhuldade begreppet 

”civilsamhälle” till sitt. Forskningen har också belyst idémässiga spänningar inom såväl 

politik som praktik som ”spjärnar emot” en klassificering i vänster-höger termer. 

Begreppet ”civilsamhälle” innefattar såväl folkrörelser som en rad andra former för 

organisering.9  

För en mer ingående genomgång av begreppet civilsamhälle, se Erik Amnås genomgång i 

”Civila samhället, några forskningsfrågor”.10 

Det civila samhället i statistiska termer 

För att ta några ytterligare steg i strävan att beskriva det civila samhället har SCB haft i 

uppdrag att genomföra en statistisk studie om det civila samhället.11 SCB påpekar att det 

finns svårigheter att fånga det civila samhället i en mätbar population. Enligt SCB:s 

publikation fanns det år 2009 ca 211 000 icke-vinstdrivande organisationer registrerade i 

Företagsdatabasen. SCB konstaterar dock att en stor del av dessa har en tämligen blygsam 

verksamhet, mätt i ekonomiska termer. I publikationen om det civila samhället har SCB 

därför valt att göra vissa avgränsningar, bl.a. genom att välja organisationer som har en 

viss ekonomisk storlek. Genom en sådan begränsning omfattar materialet ca 50 000 

organisationer, vilket utgör populationen för beskrivningen av det civila samhället i den 

publikationen. 

En del i svårigheterna att beskriva det civila samhället i statistiska termer är att det inte 

finns någon registreringsskyldighet för ideella föreningar, annat än om de har anställda, 

driver omfattande ekonomisk verksamhet eller driver verksamhet inom områden som 

kräver tillstånd. Grunden för detta är närmast en förlängning av åsiktsfrihet, yttrandefrihet 

och organiseringsfrihet. Däremot gäller samma regler som för vilket annat företagande 

som helst om föreningens verksamhet närmar sig näringsverksamhet.12 

                                                 
6 Prop 2009/10:55, En politik för det civila samhället 
7 Prop. 2009/10:55, sid 28. 
8 Prop. 2009/10:55, sid 28. 
9 SOU:2007:66, Rörelser i tiden, Sid. 183. 
10 Civilsamhället- några forskningsfrågor, Erik Amnå (red), Riksbankens jubileumsfond, 2005 
11 Det civila samhället-ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån. SCB 

2011.  
12 SOU:2007:66, Rörelser i tiden, sid. 177. 
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Aktörer inom det civila samhället 

Den vanligaste associationsformen inom det civila samhället är den ideella föreningen.13 

Andra associationsformer som ingår är registrerade trossamfund, stiftelser, ekonomiska 

föreningar, aktiebolag med särskild vinstdelningsbegränsning samt samfälligheter och 

samfällighetsföreningar.14 Observera att SCB i sin publikation gjort avgränsningen att 

aktiebolag med särskild vinstdelningsbegränsning inte ingår i beskrivningen av det civila 

samhället. Däremot har Tillväxtanalys inom detta uppdrag inkluderat även dessa företag.  

Ett gemensamt drag bland aktörerna inom det civila samhället är att syftet primärt inte är 

att skapa vinst för medlemmar, ägare eller annan person. Syftet för dessa 

sammanslutningar är i stället allmännyttigt eller att möta ett behov bland medlemmarna 

själva. 

Förenklat kan sägas att vinst inom det civila samhället kan utgöra ett medel, men inte ett 

mål.15 

2.1.2 Ideell sektor och ideella organisationer 

Det är inte helt enkelt att avgränsa och definiera den ideella sektorn och dess 

organisationer. I debatten märks begrepp såsom non-governmental sector/organizations 

(NGO) som avgränsar den ideella sektorn mot offentliga myndigheter samt termen 

nonprofit organizations (NPO) som avgränsar mot företagssektorn. Avsaknaden av 

entydiga definitioner avspeglar komplexiteten av den ideella sektorn samtidigt som det 

ställer till en del problem för såväl forskare som myndigheter.16 

Forskarna Tommy Lundström och Filip Wijkström har genomfört ett omfattande arbete för 

att bringa klarhet i begreppsoredan och kartlägga den ideella sektorns konturer och 

omfattning i Sverige. I Lundström och Wijkström (1997)17 beskrivs den svenska ideella 

sektorns storlek och struktur inom ramen för ett större internationellt forskningsprojekt 

”The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project” – där bl.a. frågan avhandlades 

om hur en ideell organisation kan definieras, eller närmare bestämt vilka kriterier som ska 

vara uppfyllda för att en organisation ska definieras som ideell.18 Frågan om en gemensam 

definition avhandlades inte minst med tanke på att ett stort antal länder deltog i projektet, 

däribland Sverige. 

Enligt den gemensamma definitionen ska en ideell organisation: 

• Vara formell, det vill säga institutionaliserad till viss grad genom att till exempel ha 

en styrelse, skrivna stadgar samt möten eller aktiviteter med viss regelbundenhet 

• Vara privat, i institutionell mening skild från staten 

                                                 
13 Prop 2009/10:55 (sid. 9) 
14 För en utförligare beskrivning av aktörerna inom det civila samhället, se Prop. 2009/10:55, kap 

3.2. 
15 Prop. 2009/10. 55. Sid 9. 
16 För en mer utförlig diskussion om hur den ideella sektorn kan definieras, se Johansson, S, Ideella 

mål med offentliga medel, (2005) Stockholm:Sober Förlag 
17 The nonprofit sector in Sweden,(1997), Lundström T, o Wijkström, Manchester University press, 

(omarbetad till svenska år 2002) 
18 Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället, Wijkström Filip och Lundström 

Tommy. Sober förslag, Stockholm 2002. 
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• Inte dela ut sitt ekonomiska överskott (non-profit-distributing) det vill säga inte ge 

del av det ekonomiska överskottet som vinst till någon form av ägare eller huvudmän 

• Vara självstyrande, förmögen att själv kontrollera den egna verksamheten och inte 

del av ett vinstdrivande företag 

• Ha inslag av idealitet, det vill säga att organisationen måste ha någon form av bidrag 

eller frivillig medverkan av betydelse från privatpersoner, t ex genom ideellt arbete 

eller privata gåvor. 

Offentliga bidrag och köp av tjänster av ideella organisationer 

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt de statliga bidragen till ideella 

organisationer. Man har även undersökt behovet av gemensamma bidragsprinciper för den 

statliga bidragsgivningen till föreningslivet.19,20 

Enligt Statskontorets kartläggning uppgick de statliga bidragen till ideella organisationer år 

2003 till nästan 6,5 miljarder kronor fördelade på 96 olika bidrag. Denna summa 

inkluderar även bidrag utanför statsbudgeten; 852 mkr från överskottet från Svenska Spel 

och 265 mkr ur Allmänna arvsfonden. De största bidragen går till folkbildningen (2,6 

miljarder), idrotten (1,2 miljarder, varav 767 mkr från Svenska Spel) och bistånd via 

enskilda organisationer (940 mkr). Dessa tre bidrag står för drygt 70 procent av de totala 

bidragen.  

Statskontoret pekar på ett dilemma i statens bidragsgivning till den ideella sektorn, främst 

gällande å ena sidan statens krav på kontroll och resultatredovisning och å andra sidan 

statens syn på ideella organisationer och självständiga aktörer som staten vill stödja men 

inte detaljstyra. Statskontoret pekar också på bristen av enhetlighet i bidragsgivningen 

samt att en majoritet av stöden saknar författningsstöd. 

Den största offentliga finansiären till den ideella sektorn är dock kommunerna.21 Under år 

2003 stod den kommunala finansieringen för ca 15 miljarder kr av totalt ca 21 miljarder 

som tillfördes från allmänna skattemedel. Den största delen av den kommunala 

finansieringen utgjordes av köp av verksamheter, vilken stod för ca 75 procent 22. 

2.1.3 Social ekonomi  

Begreppet social ekonomi introducerades i Sverige efter inträdet i Europeiska unionen 

(EU) 1995. Inom EU blev social ekonomi en officiell term 1989 i samband med att 

Europeiska kommissionen antog en Communication on Business in Social Economy Sector 

och bildade en enhet för den sociala ekonomin inom Generaldirektoratet för näringsliv och 

industri.23 För att förtydliga och avgränsa vilka aktörer som anses tillhöra den sociala 

ekonomin talas det ofta inom EU om Cooperatives, Mutuals, Associations och 

Foundations (CMAF), dvs. kooperativ, ömsesidiga företag, föreningar och stiftelser. 

Förkortningen CMAF har inom EU i stor utsträckning kommit att användas synonymt med 

social ekonomi. 

                                                 
19 Uppdraget är redovisat i rapporten ”Bidrag till ideella organisationer” (2004:17). 
20 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2004/200417.pdf  
21 Johansson, S, Ideella mål med offentliga medel, (2005) Stockholm:Sober Förlag, sid. 79. 
22 För en fylligare redovisning se Johansson, S, Ideella mål med offentliga medel, (2005) 

Stockholm:Sober Förlag. 
23 Se t ex http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/  

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2004/200417.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/
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Även om begreppet är relativt nytt, och inte entydigt definierat/etablerat, bör det dock 

påpekas att motsvarande slag av verksamhet inte är något nytt för svenska förhållanden. 

Tvärtom har verksamheten lång tradition.24 I grunden handlar det om människor som går 

samman för att lösa gemensamma problem, dvs. tillfredsställa behov som inte alls eller 

svårligen kan lösas på individuell nivå. Sådana ekonomiska samarbeten har förekommit 

(och förekommer) inom en mängd olika områden, exempelvis bostäder, tvättstugor, 

mejerier, eldistribution, banker mm. 

I dessa sammanslutningar/samarbeten ligger fokus mer på ett ekonomiskt effektivt sätt att 

tillfredsställa gemensamma behov än på att uppnå en ekonomisk mätbar vinst. Självklart 

finns det ett behov av att verksamheten genererar ett överskott till framtida investeringar, 

men vinsten i sig betraktas inte som ett mål utan snarare som ett verktyg i arbetet med att 

uppnå andra sociala mål. Exempelvis att kunna erbjuda barnomsorg, bidra till lokal 

utveckling, stödja ”svaga” grupper in i samhället och arbetslivet, utöva verksamheter inom 

idrott och kultur mm.25 

Hur kan social ekonomi definieras? 

Den verksamhet som det civila samhällets organisationer bedriver brukar hänföras till den 

sociala ekonomin. Enligt en inom Sverige ofta använd definition avses med social 

ekonomi: 

”…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 allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta 

drivkraft.”26  

Regeringen har efter det svenska EU inträdet tagit en rad olika initiativ för att kartlägga 

den sociala ekonomin och dess betydelse för samhället. 

Bl.a. kan nämnas att regeringen år 1997 beslutade tillsätta Arbetsgruppen om den sociala 

ekonomin och dess utveckling27 med uppdrag att kartlägga villkoren för den sociala 

ekonomin och belysa dess betydelse i samhället. Arbetsgruppen lämnade två rapporter. I 

en delrapport 1998 lämnades ett första förslag till definition av begreppet social ekonomi28 

I sin slutrapport Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? 

utvidgades dock definitionen något i avsikt att tydliggöra begreppet29. Den slutligen 

föreslagna definitionen, dvs. den som nämns ovan, är den som än i dag används i de flesta 

officiella sammanhang, bl.a. inom Regeringskansliet. 

Som nämnts tidigare i texten har aktörerna inom det civila samhället inte vinstintresse i sig 

som övergripande mål för verksamheten, utan eventuell vinst återinvesteras i 

                                                 
24 Gränslandets ekonomi och entreprenörskap – en studie av småföretagande i glesbygd, Arbetsliv i 

omvandling 2005:10, Lithander J 
25 Gränslandets ekonomi och entreprenörskap – en studie av småföretagande i glesbygd, Arbetsliv i 

omvandling 2005:10, Lithander J. Sid 30. 
26 Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? Slutrapport från 

Arbetsgruppen om den sociala ekonomin och dess utveckling, Kulturdepartementet 1999.  
27 In 1998:A 
28 Social ekonomi i EU-landet Sverige – tradition och förnyelse i samma begrepp, Ds 1998:48. 
29 Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? Kulturdepartementet 1999. 
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verksamheten. Verksamheter inom den sociala ekonomin kan ha vinstintresse, så länge 

detta intresse inte är den främsta drivkraften. Definitionen av social ekonomi omfattar 

många ekonomiska föreningar och utesluter inte heller verksamhet som bedrivs för 

huvudsakligen sociala ändamål av ”vanliga”, vinstdrivande företag.30 

Sammanfattning det civila samhället, ideell sektor och social ekonomi 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det civila samhället är ett tämligen brett begrepp. 

Vanligen menar vi att det civila samhället är en arena där människor, grupper och 

organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Denna arena är skild från 

staten, marknaden och det enskilda hushållet.  

Inom det civila samhället finns ett stort antal aktörer, t ex ideella och ekonomiska 

föreningar, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, stiftelser, trossamfund och 

samfälligheter.  

Gemensamt för dessa aktörer är att de inte har vinstintresse som primärt mål, snarare kan 

ekonomisk vinst utgöra ett medel för att uppnå verksamhetsmässiga mål. Den överlägset 

största offentliga finansiären till den ideella sektorn är kommunerna som år 2003 gav 

bidrag och köpte verksamheter för cirka 15 miljarder kr. 

Begreppet social ekonomi överlappar till stor del, men inte helt med begreppet 

civilsamhälle. Verksamheter inom den sociala ekonomin kan ha vinstintresse, så länge 

detta intresse inte är den främsta drivkraften. 

Efter denna mycket schematiska översikt över begreppen det civila samhället, den ideella 

sektorn och den sociala ekonomin övergår vi nu till att översiktligt titta på frågan om vad 

som är sociala företag – hur kan dessa företag beskrivas? 

2.2 Vad är sociala företag? 

Det finns en rad olika definitioner på socialt företagande och socialt entreprenörskap.31 

Även om det finns många olika definitioner handlar det i grund och botten om ett socialt 

engagemang kombinerat med ett entreprenöriellt handlande och företagande.32 

En definition som används inom det europeiska forskarnätverket för social ekonomi och 

socialt entreprenörskap (EMES) innehåller nio punkter:33 

1. Målet är att tjäna samhället genom att integrera människor som har det svårt att 

komma in i samhälle och arbetsliv 

2. Grupp av medborgare, förening eller annan (dvs. sociala entreprenörer) tar 

initiativet 

3. Delaktighet från medarbetarna 

                                                 
30 Prop. 2009/10:55, sid. 85. 
31 Se exempelvis Gawell, Johanisson och Lundqvist 2009, ”Samhällets entreprenörer” KK 

stiftelsen. 
32 Se exempelvis Social engagement and entrepreneurial action soci(et)al entrepreneurship and 

different forms of social enterprises in current Swedish debate. Gawell M, Emes selected papers 

publication 2008: 

http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/Selected_Papers/Serie_1_Theme_4/ECSP-B08-

22__Gawell_.pdf  
33 www.emes.net  

http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/Selected_Papers/Serie_1_Theme_4/ECSP-B08-22__Gawell_.pdf
http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/Selected_Papers/Serie_1_Theme_4/ECSP-B08-22__Gawell_.pdf
http://www.emes.net/
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4. Beslutsmakten i företaget baseras inte på kapitalägande 

5. Ingen eller begränsad vinstutdelning (vinsten återinvesteras eller går till en ägare 

som oftast är en ideell förening 

6. Självständighet från det offentliga 

7. Permanent produktion av varor eller tjänster 

8. Medarbetarna betalas lön eller annan ersättning för sitt arbete 

9. Ekonomiskt risktagande (både i projektstadiet och i den permanenta verksamheten 

men av olika art) 

2.2.1 Arbetsintegrerande sociala företag 

Sen början av 1990-talet har så kallade arbetsintegrerande sociala företag utvecklats i 

Sverige. Initiativen har framför allt kommit från den kooperativa rörelsen och 

föreningar/organisationer som arbetar för en ”grupps” rättigheter och möjligheter i 

samhället eller från en offentlig verksamhet. I båda fallen är utgångspunkten att de 

huvudsakligen individinriktade insatser som offentlig sektor tillhandahåller inte alltid är de 

”rätta” för att tillgodose de behov ”gruppen/medlemmarna” har för att kunna få och behålla 

ett arbete. Alternativt att medlemmar ur gruppen inte får arbete på grund av sin bakgrund 

även om arbetsförmågan är fullgod. Verksamheterna har utvecklats i nära samklang med 

offentlig sektor. Influenser från till exempel Italien och även gemensamma EU politiken på 

området har varit relativt starka. 

Handikapp- och klientorganisationer har sedan lång tid tillbaka tagit entreprenöriella 

initiativ för att tillgodose sina medlemmars behov av arbete eller meningsfull 

sysselsättning. Länkarna och Synskadades riksförbund är exempel på detta.  

Regeringen antog år 2010 en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.34 I 

handlingsplanen fastslås en definition av arbetsintegrerande sociala företag som har sin 

grund i de kriterier som arbetats fram inom Equal-projektet ”NTG – Socialt företagande 

vidgar arbetsmarknaden, 2004-2007”.35 Definitionen, som varken har någon koppling till 

företagsform eller ägarförhållanden, har även föreslagits av dåvarande NUTEK i 

programförslag för fler och växande sociala företag.36 

Enligt definitionen innebär begreppet arbetsintegrerande sociala företag sådana företag 

som driver näringsverksamhet: 

• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få 

och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. 

• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 

dokumenterat sätt 

• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter 

• företag som är organisatorisk fristående från offentlig verksamhet 

                                                 
34 Regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag N2010/1894/ENT 
35 För mer information, se: http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/  
36 ”Programförslag för fler och växande sociala företag”, NUTEK 2008. Sid. 20. 

http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/
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De sociala företagen har olika inriktning på sin verksamhet. ”De kan t ex vara 

arbetsintegrerande, ha fokus på rehabilitering eller på social gemenskap och 

sysselsättning”.37 

Enligt programförslaget för fler och växande sociala företag, som presenterats av ett antal 

samverkande myndigheter, liknar de sociala företagen i många hänseenden andra 

småföretag. Enligt programförslaget skiljer sig de sociala företagen från andra företag 

genom att det i  

”deras ursprung finns ett behov som varken tillgodosetts av det offentliga eller av 

marknaden. Det handlar framförallt om behovet av arbete men också om att utveckla 

nya tjänster såsom nya metoder för rehabilitering, nya vägar till entreprenörskap och 

ny affärsverksamhet”.38  

I den följande texten i denna rapport används den definition som regeringen fastslagit i sin 

handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. 

 

                                                 
37 Ibid 
38 Programförslag för fler och växande sociala företag, NUTEK 2008. Sid. 18. 
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Faktaruta Arbetsintegrerande sociala företag 2011 

 

Utvecklingen 

I slutet av 2011 har Tillväxtverket identifierat och haft kontakt med 305 företag som 

bedöms rymmas inom den definition som beskrivs i regeringens handlingsplan för 

arbetsintegrerande sociala företag (N2010/1894/ENT).  

Antalet företag har räknats och listats vid två tidigare tillfällen. Antalet identifierade 

företag var vid årsskiftet 2007/2008 150 st. och två år senare 207 st. Antalet nystartade 

företag är dock högre eftersom det under perioden också är ett mindre antal företag som 

lagts ner.  

Vid uppdateringen för år 2009 räknades också antalet anställda. Vid den tidpunkten var 

1 797 anställda och det totala antalet verksamma i företagen uppgick till 6 897 personer.  

Två exempel på arbetsintegrerande sociala företag 

Vägen Ut! Kooperativen, konsortium av 10-talet ekonomiska föreningar 

Vägen ut! startade 2002 som ett partnerskap inom ett EU-projekt. Samarbetspartners var 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Coompanion och ett antal 

intresseorganisationer. När projektet avslutades 2005 hade tre sociala arbetskooperativ 

vuxit fram: Villa Vägen ut! Solberg, Karins Döttrar, Café Solberg. Tillsammans bildade de 

konsortiet Vägen ut! kooperativen som idag består av ett tiotal sociala företag som bland 

annat driver hotell, halvvägshus, bygg & fastighetsskötsel och tryckeri.  

De kooperativa företagen inom Vägen ut! säljer tjänster eller produkter samtidigt som 

riktiga jobb skapas för människor som står långt från arbetsmarknaden. Idag är det cirka 80 

anställda varav en tredjedel är kooperatörer, det vill säga delägare, i respektive företag. 

Dessutom deltar ett stort antal personer i verksamheten i arbetsträning.  

Konsortiet Vägen ut! kooperativen löser gemensamma frågor som personal- och 

arbetsgivaransvar, försäkringar och löneadministration. Utvecklings- och kvalitetsfrågor, 

start av nya företag, marknadsföring och avtalsfrågor sköts också gemensamt. 

Konsortiemodellen innebär även att företagen delar på risktaganden och lättare kan bygga 

upp ett gemensamt kapital. Mer information på: www.vagenut.coop 

Solakoop, ekonomisk förening 

SolaKoop skapades utifrån det behov som fanns i Karlstad att hitta sysselsättning åt 

människor som kommer från olika arbetsrelaterade sjukskrivningar eller av någon 

anledning varit borta från arbetsmarknaden ett tag. Ett 20-tal personer deltog i en 

kooperativ kurs hösten 2004 till våren 2005. Under kursens gång uppstod idén om att starta 

ett Bed & Breakfast i form av ett socialt arbetskooperativ.  

Solakoop Bed & Breakfast startade i oktober 2008 och har sen dess utvecklats och flyttat 

till större lokaler. Ett 15-tal personer har sin dagliga verksamhet på Solakoop varav 9 är 

medlemmar i föreningen och 2 är handledare anställda av kommunen.  Solakoop ingår i 

sociala franchising kedjan Le Mat . Mer information på: www.solakoop.se  

http://www.vagenut.coop/
http://www.lemat.coop/
http://www.solakoop.se/
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2.3 Skiljer sig sociala företag från vanliga företag? 

Ett grundfundament i ekonomisk teoribildning är att såväl människor som organisationer 

antas maximera någonting utifrån vissa begränsade resurser. Enligt neoklassisk teori antas 

hushållen maximera nytta av konsumtion utifrån en given inkomst och givna priser. 

Producenter antas minimera sina kostnader för att producera en viss varumängd. Företagen 

(producenter) söker, enligt neoklassisk teori, den vinstmaximerande produktionsvolym där 

marginalintäkten är lika stor som marginalkostnaden. 

Något förenklat antas med andra ord företag vara vinstmaximerarande, vilket innebär att 

drivkraften för företaget i första hand är att generera avkastning på insatt kapital. Som 

framgått av den tidigare texten har dock sociala företag en annan primär drivkraft. 

I en nationalekonomisk kontext är det måhända ovanligt att anta att ett företag har andra 

mål än enbart ekonomiska. Det bör dock påpekas att det finns andra teorier rörande ett 

företags målsättning än sådana som grundar sig på neoklassiska antaganden om 

vinstmaximering. Som exempel kan nämnas Baumol, Williamson och Marris. Dessa tre 

koncentrerar sig på det faktum att ägare och företagsledning ofta är skilda åt, vilket lämnar 

vägen öppen för vad ledningen vill med företaget snarare än ägarnas intentioner. Inom 

vissa gränser kan därför ledningens status, förmåner och omsorger om sina egna arbeten 

vara högre prioriterade än ägarnas förmodade önskan om vinstmaximering.39 

Även om så kan vara fallet, finns inom den sociala ekonomin ett annat fenomen som tillför 

ytterligare en dimension, nämligen att de båda kategorierna producenter och konsumenter 

ibland sammanfaller. Ägarna till en verksamhet kan alltså även vara kunder, dvs. de 

personer som använder sig av produktionens varor eller tjänster. Under sådana 

förhållanden är det inte orimligt att den ekonomiska vinsten prioriteras lägre än kvaliteten 

och/eller prisnivån på verksamhetens tjänster (eller varor). Detta kan exempelvis vara fallet 

i ett föräldrakooperativt daghem, eller i ett arbetsintegrerande socialt företag. 

Även Regeringen konstaterar att det  

”arbetsintegrerande sociala företagandet skiljer sig från företag med sociala mål i 

allmänhet, företag med verksamhet inom den sociala sektorn i allmänhet, privata 

företag som säljer rehabilitering/arbetsförmedling och offentligt ägda 

rehabiliterings/arbetsträningsverksamheter. Genom sitt ideella syfte och sin 

självständiga ställning i förhållande till offentlig verksamhet utgör de sociala företagen 

en viktig del av det civila samhället”.40  

Det traditionella företagandet är med andra ord primärt uppbyggt utifrån målet att skapa 

ekonomisk avkastning till sina ägare. För de arbetsintegrerande företagen ses snarare en 

ekonomisk vinst som ett medel för att uppnå andra (verksamhetsmässiga) mål. Detta får 

också vissa konsekvenser när det gäller möjligheterna att få statligt finansieringsstöd 

eftersom dessa är uppbyggda utifrån målen ekonomisk vinst och affärsmässighet, vilket vi 

återkommer till längre fram i texten. 

En skillnad mellan arbetsintegrerande sociala företag och ”vanliga” företag är således 

företagens syfte. En fråga är om företagen skiljer sig åt även på andra sätt. För att belysa 

det har de arbetsintegrerande sociala företagen jämförts med de företag som finns 

registrerade i SCB:s företagsdatabas. Jämförelser har gjorts avseende bransch, storlek och 

                                                 
39 Gränslandets ekonomi och entreprenörskap – en studie av småföretagande i glesbygd, arbetsliv i 

omvandling 2005:10, Lithander J. Sid. 30. 
40 Regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, sid. 3. 
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ålder. Observera att jämförelsen har gjorts enbart på de arbetsintegrerande sociala företag 

som kunnat förses med organisationsnummer, dvs. 191 företag. Vidare har en viss 

reducering gjorts av referensgruppen som är samtliga företag i Sverige år 2010.41 

2.3.1 Bransch 

Tabell 3 De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) efter aktivitetsart 

Aktivitets Art 
ASF företag Andel 

Samtliga 
företag 

Andel  

Avdelning saknas 10 5 % 10 305 1 % 

Jordbruk, skogsbruk och fiske, utvinning av mineral 6 3 % 203 068 21 % 

Tillverkning 9 5 % 51 513 5 % 

Byggverksamhet, vattenförsörjning, avfall, el, värme 3 2 % 82 867 8 % 

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, 
transport 

19 8 % 149 555 13 % 

Hotell- och restaurangverksamhet 12 6 % 27 301 3 % 

Informations- och kommunikationsverksamhet 3 2 % 48 111 5 % 

Fastighetsverksamhet 1 1 % 59 567 6 % 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik 

8 4 % 145 399 15 % 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 
stödtjänster 

17 9 % 29 664 3 % 

Utbildning 5 3 % 19 488 2 % 

Vård och omsorg; sociala tjänster 30 16 % 28 597 3 % 

Kultur, nöje och fritid 3 2 % 50 989 5 % 

Annan serviceverksamhet 64 34 % 59 066 6 % 

Summa 190 100 % 965 490 100 % 

Källa: SCB 

 

Av ovanstående tabell ser vi att en stor andel av de arbetsintegrerande sociala företagen är 

verksamma inom tjänstenäringar. Om vi summerar de två verksamheterna ”annan 

serviceverksamhet” med ”vård och omsorg, sociala tjänster” ser vi att uppemot 50 procent 

av företagen är verksamma inom dessa tjänster. Motsvarande siffra för hela 

företagspopulationen är ca nio procent. Vi ser också att de arbetsintegrerande sociala 

företagen är underrepresenterade i företagskategorierna jordbruk, skogsbruk och fiske samt 

utvinning av mineral. 

                                                 
41 Företagen med SNI K,O,T,U ingår inte. 
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2.3.2 Storlek 

Tabell 4 Antal arbetsintegrerande sociala företag (ASF) efter storlek i antal anställda 

Antal ASF 
 

Samtliga 
 

anställda 
Antal 

företag 
Andel Antal 

företag 
Andel 

1-4 57 44 % 173 763 69 % 

5-9 28 21 % 38 952 15 % 

10-49 43 33 % 32 806 13 % 

50-249 3 2 % 5 398 2 % 

250- 0 0 % 1 429 1 % 

Summa 131 100 % 252 348 100 % 

Källa: SCB 

 

Observera att vi i ovanstående tabell enbart har tittat på de företag som har anställd 

personal.42 Av jämförelsen framgår att de arbetsintegrerande sociala företagen är 

överrepresenterade i intervallen 5-9 och 10-49 anställda. Däremot finns inga stora (över 

250 anställda) arbetsintegrerande sociala företag. Fördelningen av storleken av de 

arbetsintegrerande sociala företagen (ASF), jämfört med den totala företagsstocken 

framgår kanske tydligare i nedanstående diagram. 

Figur 1 Andel arbetsintegrerande sociala företag (ASF) efter antal anställda, jämfört med hela 
företagsstocken. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1-4 5-9 10-49 50-249 250-

ASF

Samtliga

 

Källa: SCB 

                                                 
42 Totalt för hela företagspopulationen är det i särklass vanligast att företag inte har några 

anställda, ca 74 % av den totala företagspopulationen drivs som egna företag utan anställda. 
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2.3.3 Företagens ålder 

 

Tabell 5 Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) efter företagets ålder 

 
ASF 

 
Samtliga 

 
Ålder Antal 

företag 
Andel Antal 

företag 
Andel 

0-4 49 26 % 186 375 19 % 

5-9 60 31 % 214 221 22 % 

10- 82 43 % 564 894 59 % 

Summa 191 100 % 965 490 100 % 

Källa: SCB 

 

Som framgår av Tabell 5 ovan är de arbetsintegrerande sociala företagen yngre än 

genomsnittet för samtliga företag. 

Sammanfattning sociala företag 

Som framgått av texten ovan är det inte helt enkelt att definiera de sociala företagen, eller 

för den delen placera in dem i en bestämd politisk struktur. De sociala företagen berör ett 

antal politikområden, t ex näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. 

Sociala företag skiljer sig från ”vanliga” företag genom att de har andra bakomliggande 

drivkrafter för sitt företagande, jämfört med ”vanliga” företag som normalt drivs utifrån 

ekonomiska motiv. För de sociala företagen kan ekonomisk vinst snarare ses som medel än 

mål. Med andra ord optimerar dessa företag på andra saker än ekonomisk avkastning, även 

om det naturligtvis är nödvändigt för företagen att gå med viss vinst för sin fortsatta 

existens och utveckling. 

Att de sociala företagen har andra drivkrafter än att enbart ge ekonomisk vinst innebär 

även vissa konsekvenser när det gäller möjligheterna att hitta finansiering med tanke på att 

systemen för kapitalförsörjning i stort sett är uppbyggda utifrån företagsmässiga och 

marknadsmässiga villkor. 

Vid en översiktlig kontroll av andra eventuella skillnader framgår att en stor andel av de 

arbetsintegrerande sociala företagen arbetar inom tjänstenäringar med inriktning mot 

sociala tjänster, de är överrepresenterade i storleksgruppen 5-9 och 10-49 anställda och de 

är yngre än de ”vanliga” företagen. 
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3 Finansiering till företag 

Innan vi närmare kommer in på de sociala företagens användning och behov av statliga 

finansieringsstöd ska vi i detta kapitel göra en kort introduktion till företags 

kapitalförsörjning.  

Ofta debatteras tillgången, eller bristen, på kapital vid diskussioner om företags 

utvecklingsmöjligheter. För de sociala företagen finns en uppfattning att det råder 

svårigheter att få tillgång till kapital. Som vi kommer att beröra i detta kapital kan dock 

sådana svårigheter bero på olika orsaker. 

3.1 Företag och kapitalförsörjning - en introduktion 

3.1.1 Resursbehov och finansieringsformer 

I ett företags verksamhet uppstår löpande olika former av resursbehov. Vissa av dem är 

knutna till entreprenören, medan andra måste tillföras företaget. Lokaler, utrustning, 

kompetens kan vara exempel på det senare. Finansiellt kapital behövs i någon form för att 

lösa merparten av sådana resursbehov.43 Beroende på olika faktorer som företagets storlek, 

bransch och tillväxtfas varierar resursbehovet och därmed även tänkbara 

finansieringsformer. Nystartade och små företag kan t.ex. använda vänner och familj. 

Lönsamma företag med etablerad verksamhet kan finansiera delar eller kanske t.o.m. hela 

kapitalbehovet internt med pengar från betalningsöverskott. Leasing är en annan 

finansieringsform som löser ett företags investeringsbehov utan att det behöver binda sitt 

kapital. 

När intern finansiering inte är möjlig, tillräcklig eller av olika skäl inte är önskvärd får 

finansieringen sökas externt. Den vanligaste externa finansieringen är skuldkapital (lån), 

ofta via banker men även från andra finansbolag. I vissa fall kan även offentliga 

finansiärers lån och bidrag vara ett finansieringsalternativ. Andra möjligheter kan vara 

använda sig av ägarkapital (affärsänglar och riskkapitalbolag) där nya investerare blir 

delägare i företaget och därmed ofta vill ha en plats i styrelsen.44 Vissa företagare är dock 

tveksam till en sådan finansieringsform där det egna ägandet ”späds ut”. Är denna 

tveksamhet särskilt uttalad kan man prata om kontrollaversion. Med detta menas en 

företagares ovilja att lämna ifrån sig kontrollen av företaget.45 Forskning visar att 

överdriven skepsis mot externt kapital riskerar att resultera i en suboptimal 

investeringsnivå och därigenom påverka tillväxten negativt.46 

                                                 
43 Särskilt bland unga och små företag kan i vissa fall även s.k bootstrapping vara ett sätt att lösa 

resursbehov med inget, eller litet, nyttjande av finansiella medel. Konkret kan detta betyda obetalda 

insatser av släkt eller vänner, lån av utrustning, samnyttjande av resurser med andra företag etc. Se 

t.ex. Winborg J & Landström H, (2001), “Financial bootstrapping in small businesses”; Winborg J, 

(2009), “Use of financial bootstrapping in new businesses: a question of last resort?”; Cornwall J, 

(2010), Bootstrapping. 
44 Eller i vissa fall får möjlighet att i framtiden bli delägare. Se även t.ex. Isaksson A, (1998), 

”Venture Capital - begrepp och definitioner”. 
45 Se t.ex. Tucker J & Lean J, (2003) "Small firm finance and public policy" samt Cressy R & 

Olofsson C, (1996), “Financial Conditions for SMEs in Sweden” 
46 Se t.ex. Hutchinson P & Ray G, (1986), “Surviving the Financial Stress of Small Enterprise 

Growth” 



ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG 

27 

Forskare har pekat på att företagare inte är neutrala inför valet av finansieringskällor47. Den 

s.k. ”pecking order”-teorin menar att det finns en hierarkisk ordning där företag prioriterar 

internt kapital framför externt. 

3.1.2 Brist på kapital - kapitalförsörjningsgap? 

Tidiga utvecklingsinsatser, till exempel produktutveckling och marknadsföring, behöver 

naturligtvis finansieras även om entreprenören saknar egna medel och företaget inte ännu 

tjänar tillräckligt med pengar. På samma sätt uppstår behov av extern finansiering i många 

företag i samband med en expansion, marknadsutvidgning, förändringar i företagets utbud 

etc.  

En fungerande kapitalförsörjningsmarknad är därför en betydelsefull förutsättning för ett 

expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv.  

Kan då kapitalförsörjning anses vara en fungerande marknad? Detta har diskuterats under 

lång tid och i synnerhet avseende små företags finansieringsmöjligheter48. Resultaten är 

varierande. I en studie från 1998 finner t.ex. Olofsson och Berggren att finansieringen inte 

var något framträdande problem för företag49. I en relativt färsk konsultstudie från 2008 

identifieras däremot ett gap i det externa finansieringsutbudet mellan såddfasen och nästa 

fas50. Gapet bedömdes ligga i intervallet 1-2 miljoner kronor upp till 10-20 miljoner 

kronor. I rapporten påpekades även en geografisk aspekt på säkerheter för banklån. Låga 

andrahandsvärden på fastigheter och anläggningar kan i inlandet och på mindre orter 

medföra svårigheter att få banklån.51  

En viss polarisering kan generellt iakttas mellan å ena sidan de som hävdar att det finns för 

lite tillgängligt kapital och de som hävdar att ”bra idéer alltid får finansiering”. Den förra 

åsikten tar utgångspunkt i en befintlig efterfrågan som inte kan tillgodoses. Det finns enligt 

dem finansieringsfärdiga företag med tillväxtpotential, men ett utbudsunderskott – för lite 

disponibelt kapital att möta den faktiska efterfrågan. Den senare uppfattningen hävdar i 

stället att utbudsaktörerna fungerar rationellt och finansierar de företag som uppfyller 

finansiärernas rimliga krav. De företag som har problem med sin finansiering saknar enligt 

detta synsätt tillväxtpotential, har dåliga affärsidéer eller är helt enkelt inte 

finansieringsfärdiga. 

När företags finansieringsmöjligheter diskuteras används ofta uttrycket 

”kapitalförsörjningsgap” för att beskriva en obalans på kapitalförsörjningsmarknaden, 

oavsett om eventuella brister kan kopplas till utbuds- eller efterfrågesidan (eller båda). 

Resonemanget illustreras schematiskt i Figur 2 nedan.  

 

 

 

 

                                                 
47 Myers S C, (1984), “The Capital Structure Puzzle” 
48 Åtminstone sedan 1930-talet (MacMillan rapporten). Se Landström H, (2003), “De små 

företagens kapitalförsörjning - kunskaper och implikationer”. 
49 Olofsson C & Berggren B, (1998), ”De mindre företagens finansiella villkor - en replikstudie”.  
50 SWECO EuroFutures, (2008), Strukturfonder för kompletterande kapitalförsörjning i Sverige. En 

sammanfattning av åtta behovsstudier inför ett JEREMIE-initiativ 
51 SWECO EuroFutures, (2008), Strukturfonder för kompletterande kapitalförsörjning. Se även 

Glesbygdsverket, (2006), Småföretagandets villkor i gles- och landsbygder. 
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Figur 2 Schematisk positioneringslinje för utbud och efterfrågan på en kapitalförsörjningsmarknad 

 

Källa: Tillväxtanalys, (2009), ”Staten och riskkapitalet”. Något bearbetad. 

 

I punkt A är problemet enbart av utbudskaraktär, medan punkt B motsvarar den andra 

extremen – med alla bristerna på efterfrågesidan. Rimligen är det få, om ens några, länder 

eller regioner som befinner sig i extrempunkterna A och B, däremot kan det exakta läget 

för punkten C vara en intressant fråga. Ett rimligt antagande är dessutom att positionen C 

inte är statisk. Tvärtom kan olika lägen finnas beroende på när i tid en studie sker, vilken 

bransch som studeras och vilket geografiskt område som avses etc. Positionen på punkt C 

kommer naturligtvis att vara betydelsefull när eventuella policyåtgärder diskuteras.  

3.1.3 Tänkbara orsaker 

Vad skulle då tänkbara orsaker vara till ett eventuellt gap? Forskningen pekar på ett flertal 

anledningar52. Det kan t.ex. föreligga informationsasymmetri53. Med det menas att 

informationen i en viss situation är ojämnt fördelade mellan de inblandade parterna. T.ex. 

kan det antas att den enskilde företagaren har bättre kunskap om sitt eget företag än 

finansiären. Finansiären kan i sin tur ha större kunskaper om marknaden som helhet. 

Företagaren kan också ha bristande kunskaper om finansieringsmarknadens aktörer och 

vilka finansieringsinstrument de erbjuder samt inte minst vilka krav som ställs på företag 

som söker finansiering och hur företaget ska presenteras. De kan även finnas 

bedömningsproblem för finansiärer, i synnerhet för små och unga företag som saknar 

”historia” (track record) och kanske även har mindre utvecklade ekonomisystem än större 

väletablerade företag. Ovanstående aspekter tillsammans med den stora dödligheten bland 

nystartade företag54 leder till att finansiärerna sammantaget uppfattar risken som hög. 

                                                 
52 För en bra introduktion se t.ex. Landström H, (2003), “De små företagens kapitalförsörjning - 

kunskaper och implikationer”. 
53 Se t.ex Williamson OE, (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications; 

Amit R m.fl, (1998), “Why do venture capital firms exist? Theory and Canadian evidence” 
54 Dödligheten är avsevärd. Två svenska studier som undersökt överlevnaden bland nystartade 

företags första femårsperiod rapporterar en överlevnadsgrad på 24 respektive 31 procent. Se 

Andersson L-F, (2007), ”Företagsdynamik och tillväxt” respektive Glesbygdsverket, (2007), 

”Starta, leva, växa”. 
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Storleken på investeringarna har också betydelse. Transaktionskostnaderna är 

proportionellt högre för mindre investeringar jämfört med större.  

Vid lån kan en bedömd hög risknivå av bl.a. ovanstående skäl endera leda till krav från 

finansiären på högre räntenivåer och/eller krav på större säkerheter, eller t.o.m. ett rent 

avslag. I det förra fallet kan företaget bedöma kostnader och därmed företagets finansiella 

risk som varande för hög och tvingas avstå från lånet. Alternativt kan svårigheter att skaffa 

tillräckligt starka säkerheter leda till samma utfall. I det senare fallet uppstår en 

kreditransonering - inget lån är möjligt. I båda dessa fall kan företaget emellertid uppfatta 

kreditmarknaden som begränsad och utfallet som indikationer på förekomsten av 

finansieringsgap.55 

I tillägg till orsaker som informationsasymmetri, brister i ”track record” etc. finns också en 

diskussion om kapitalförsörjningsmarknadens ”täthet”. Nightingale m.fl hävdar att såväl 

eventuella svårigheter för företag att hitta finansiering som motsvarande problem för 

investerare att finna intressanta objekt kan förklaras med ”tunna” marknader.56 Med det 

åsyftas en sammantagen bedömning av antalet aktörer på såväl utbuds- som 

efterfrågesidan, omfattningen av kontakter, förekomsten av kvalificerade stödfunktioner 

samt en likvid och fungerande exitmarknad. En ”tunn” marknad innebär då problem (tid 

och kostnader) för aktörer att hitta varandra och sluta avtal. 

3.1.4 Nyansering 

Sammanfattningsvis pekar ovanstående resonemang på ett behov av att nyansera begreppet 

”finansieringsgap”. Ett sätt kan vara en kategorisering i fyra delgrupper:  

(i) Ett upplevt finansieringsgap - företag upplever ett bristande utbud. Företag 

söker finansiering, men lyckas inte beroende på dåliga affärsidéer.  

(ii) Ett kontaktbaserat finansieringsgap - företag söker finansiering, men lyckas 

inte trots goda affärsidéer och tillväxtpotential. Orsaken är snarare att företag 

och finansiärer inte hittar varandra på marknaden. Kunskap om 

finansieringsobjekt respektive finansieringsinstrument når inte fram i önskad 

omfattning till aktörerna. 

(iii) Ett reellt finansieringsgap - företag möter ett bristande utbud. Företag söker 

finansiering, men lyckas inte trots goda affärsidéer, tillväxtpotential samt 

kunskap om var och hur finansiering ska sökas. 

(iv) Ett självvalt finansieringsgap. Företag avstår att söka extern finansiering trots 

att de uppenbarligen skulle gynnas av en sådan lösning. Orsaker kan t.ex. vara 

andra mål för företaget än tillväxt eller ägarens kontrollaversion.  

3.1.5 Problem? 

Denna, mycket schematiska, kategorisering ger upphov till olika reflektioner och 

problembeskrivningar. Ur företagarens perspektiv föreligger finansieringssvårigheter i 

såväl (i), (ii) och (iii). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär framförallt (ii) och 

(iii) problem som kan föda en diskussion om statlig intervention. Insatser mot kategori (iv) 

                                                 
55 Se även t.ex. Stiglitz JE & Weiss A, (1981), "Credit Rationing in Markets with Imperfect 

Information”. 
56 Nightingale m.fl., (2009), From Funding Gaps to Thin Markets: UK Government Support for 

Early Stage Venture Capital 
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är mer tveksamma. Självklart har företagarna tolkningsföreträde om hur deras företag ska 

drivas och vilket mål de drivs mot. Om företagarnas negativa attityd skulle baseras mer på 

missuppfattningar och kunskapsbrister än explicita preferenser skulle möjligen 

förekomsten av ett informationsproblem kunna hävdas. Ur ett policy-perspektiv blir rena 

supply-side åtgärder (insatser för att öka utbudet av kapital) mest relevant för eventuella 

finansieringsgap i kategori (ii). I kategori (iii) behövs andra insatser, t.ex. information, 

främjande av affärsängelnätverk, investment readiness åtgärder etc. 

Ett eventuellt finansieringsgap kan således ha olika orsaker, uppfattas olika av de 

involverade aktörerna samt kräva olika design av policyåtgärder. Oavsett detta bör det 

understrykas att en situation där finansieringsfärdiga företag med tillväxtpotential inte kan 

hitta finansiering är ett problem. Såväl för det enskilda företaget som för 

samhällsekonomin. 

3.1.6 Sociala företag – finns det skillnader? 

Ovanstående diskussion om finansieringsmöjligheter är generell och går inte in på olika 

kategorier av företag. Kan det då finnas särskilda aspekter – ur ett finansieringsperspektiv 

– att beakta för delgruppen sociala företag? Det bör först påpekas att såväl stocken 

”traditionella” vinstmaximerande företag som arbetsintegrerande sociala företag långtifrån 

är homogena grupper. En jämförelse mellan dem båda blir därför mer av en övergripande 

principiell natur och inte nödvändigtvis giltig för varje enskilt företag. 

Företag kan förenklat uttryckt finansieras med lånekapital eller ägarkapital. En 

kapitalefterfrågan på en kommersiell marknad medför att företaget ifråga på olika sätt 

kommer att bedömas och värderas. Frågor om risk, säkerheter och avkastning är då 

centrala. För lånekapital fokuseras på värderingen av vilka säkerheter företaget kan erbjuda 

en tänkt långivare, medan övervägningar om ägarkapitalinvesteringar medför intresse på 

vilken avkastningsnivå som kan förväntas.  

Det finns ett antal tänkbara aspekter som skulle kunna påverka ett företags tillgång till 

externt kapital. Dels sådana som är oberoende av vilken kategori (sociala företag eller 

vinstmaximerande) företaget tillhör, dels sådana som skulle kunna knytas till kategori. De 

förra, t.ex. ålder, har berörts tidigare (avsnitt 2.2). Om arbetsintegrerande sociala företag i 

genomsnitt skulle ha en annan struktur än traditionella vinstmaximerande företag skulle 

eventuella finansieringssvårigheter kunna bero på detta snarare än själva företagskategorin.  

När det gäller säkerheter finns det skäl att anta att vissa systematiska skillnader kan 

förekomma. En kontroll av branschstruktur mellan de två grupperna indikerar vissa 

olikheter, exempelvis genom att en större andel av de arbetsintegrerande företagen finns 

inom tjänsteproducerande branscher. En faktor som också har betydelse för ett företags 

möjligheter att hitta finansiering är ålder, även här kan vi ana att det kan finnas skillnader 

till de arbetsintegrerande sociala företagens nackdel eftersom dessa förefaller vara yngre än 

traditionella företag.  

Däremot visar en jämförelse mellan de båda företagskategorierna att de arbetsintegrerande 

sociala företagen är överrepresenterade i segmenten 5-9 och 10 anställda och däröver, 

jämfört med de traditionella företagen. Med andra ord förefaller det inte finnas 

systematiska skillnader avseende företagsstorlek som skulle tala för att de 

arbetsintegrerande företagen skulle ha större svårigheter att hitta finansiering beroende på 

storlek mätt i antalet anställda.  
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Sammantaget förefaller det finnas vissa systematiska skillnader mellan de båda 

företagsgrupperna avseende branschtillhörighet och företagsålder, vilket skulle kunna bidra 

till att de arbetsintegrerande sociala företagen har större svårigheter att hitta finansiering 

jämfört med de traditionella företagen. 

Kan också själva produktionsorganiseringen i de båda grupperna (dvs. arbetsintegrerande 

och traditionella företag) påverka möjligheten till extern finansiering? Målsättningen med 

företagen är den tydligaste skillnaden. Enligt neoklassisk teori antas företag vara 

vinstmaximerande. De sociala företagen uttrycker explicit en annan målsättning: att 

arbetsintegrera personer som initialt inte är etablerade på arbetsmarknaden. En målsättning 

som mera kan betraktas som social än ekonomisk. Vad man producerar blir då i princip 

underordnat vilka som producerar och vilken integrerande effekt produktionen och 

sammanhanget har på medarbetarna. Tänkbara maximander skulle då kunna vara kvalitet 

(integreringseffekt) eller kvantitet (antal personer som arbetsintegreras) snarare än 

ekonomisk vinst. Ett eventuellt verksamhetsöverskott kan då betraktas som ett medel och 

inte ett mål.  

Kommersiella finansieringsaktörer söker säkra investeringar och hög avkastning. Normal 

ingång i finansieringsärenden är fokus på ekonomiska indikatorer och inte sociala mål. I 

mötet mellan sociala företag och kommersiella finansieringsaktörer kan därför antas att 

kommunikationssvårigheter kan uppstå. 

3.2 Statliga stöd till företag 

Vi övergår nu att översiktligt beskriva ett urval av statliga finansieringsstöd riktade till 

företag.  

De statliga stöden kan delas in i stöd som riktas till företaget och stöd som riktas till 

individen. Som exempel är i princip samtliga stöd som Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan hanterar riktade till individen medan stöden för regionala 

tillväxtåtgärder är ämnade för företag.  

I denna undersökning ligger fokus på sådana stöd som företaget kan få, även om 

individstöden har stor betydelse för företagets ekonomi. (För en översikt av individstöden, 

se bilaga 1).  

Observera att detta inte är en heltäckande bild över samtliga statliga finansieringsstöd som 

finns, däremot har Tillväxtanalys bedömt dessa som de stöd som närmast skulle kunna 

vara tillämpliga vad gäller arbetsintegrerande sociala företag. 

3.2.1 Regionala tillväxtåtgärder 

Regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) 

Regionalt bidrag till företagsutveckling kan lämnas till privatägda små och medelstora 

företag i glesbygder och landsbygder som bedriver verksamhet på marknadsmässiga 

villkor. Länsstyrelserna i respektive län fastställer vilka områden som ska räknas som 

landsbygd respektive glesbygd. 

Regionalt bidrag till företagsutveckling kan ges till investeringar i byggnader, inventarier, 

produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring. Stöd kan också lämnas till 

företag som genomför ett samverkansprojekt för investeringar. Stödet kan uppgå till 

mellan 25 och 50 procent av en godkänd investering, dock högst 1 200 000 kronor under 
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en treårsperiod. För varje ansökan görs en individuell prövning av om stöd kan utgå och av 

stödets storlek.  

Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar 

regional tillväxt. Ansökan om stöd görs till länsstyrelsen eller i vissa län regionförbundet. 

På Gotland ansvarar Gotlands kommun för denna uppgift. 

Regionalt investeringsstöd (SFS 2007:61) 

Regionalt investeringsstöd kan lämnas till investeringar i små och medelstora företag inom 

stödområdena A och B. Stödområde A utgörs av områden i de sju nordligaste länen, de s.k. 

skogslänen, medan stödområde B omfattar områden både i norra Sverige samt delar av 

länen Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland.57  

Regionalt investeringsstöd får lämnas till företag som driver verksamhet på 

marknadsmässiga villkor. Stödet kan utgå till både ”hårda” investeringar, t.ex. byggnader 

och inventarier, och ”mjuka” investeringar, t.ex. utbildning, marknadsföring och 

produktutveckling.  

Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar 

regional tillväxt. Länsstyrelserna beslutar om stöd inom stödområde A medan ansökningar 

om bidrag för investeringar i stödområde B handläggs och beslutas av Tillväxtverket, med 

undantag av verksamheter i Västra Götalands län där Västra Götalandsregionen är 

beslutande organ. 

Sysselsättningsbidrag (SFS 1998:996) 

Sysselsättningsbidraget är ett annat regionalpolitiskt företagsstöd som i likhet med övriga 

stöd syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling. Sysselsättningsbidrag 

kan sökas i stödområde A och B, med vissa undantag.  

Stödområde A utgörs av områden i de sju nordligaste länen, de s.k. skogslänen, medan 

stödområde B omfattar områden både i norra Sverige samt delar av länen Dalarna, 

Värmland, Örebro, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland. 

I stödområde A får bidrag lämnas till nyetablering av verksamhet samt, då det finns 

särskilda skäl, till andra sysselsättningsökningar som bedöms vara av strategisk betydelse 

eller ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. I stödområde B får stöd lämnas 

endast till nyetablering av verksamhet. 

I stödområde A är sysselsättningsbidraget maximalt 198 000 kronor för varje ny 

årsarbetskraft (1650 timmar). I stödområde B är bidraget maximalt 120 000 kronor. 

En individuell prövning av bidragets storlek görs i alla ärenden. Bidraget betalas ut under 

tre år. 

Såddfinansiering (SFS 2008:762) 

För att stödja tidiga stadier av teknisk utveckling kan bidrag, genom s.k. såddfinansiering, 

beviljas till utvecklingskostnader i nystartade, små eller medelstora företag. 

Såddfinansiering kan ges för att finansiera utveckling av tekniska produktidéer som 

bedöms ha tillväxtpotential och kunna bli kommersiellt betydelsefulla. Insatserna riktar sig 

                                                 
57 De områden som omfattas av stödområdena A och B regleras i förordning (SFS 1999:1382) om 

stödområden för vissa regionala företagsstöd.  
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till företag som vill växa genom offensiva satsningar på nya produkter, processer eller 

marknader. Företaget skall ha en unik affärsidé som kan skyddas genom patent eller på 

annat sätt. Projekten skall främst avse skedet före tillverkning och marknadsföring. Stöd 

kan i normalfallet ges med maximalt 50 procent av stödberättigade kostnader.  

Ansökan om stöd görs till Verket för innovationssystem (Vinnova), länsstyrelsen eller i 

vissa län regionförbundet. 

Stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand 

dagligvarubutiker och bensinstationer i gles- och landsbygder. Företagare som driver en 

dagligvarubutik eller en bensinstation i ett gles- eller landsbygdsområde kan få stöd till 

investeringar i byggnader eller inventarier som syftar till att utveckla butiken och 

verksamheten. Det kan t.ex. handla om att göra butiken mer kundanpassad eller att 

förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om 

det finns särskilda skäl kan även företagare som har en fackhandelsbutik få stöd.  

Stöd kan i normalfallet lämnas med upp till 50 procent av en godkänd investeringskostnad. 

För omsättningsmässigt små butiker i gles- och landsbygd kan åtgärder för att öka 

tillgängligheten genomföras med en högre bidragsdel. 

Ärenden om stöd till kommersiell service handläggs vanligtvis av länsstyrelsen i det län 

där den aktuella verksamheten är belägen. I Västra Götalands län, Skåne län, Hallands län, 

Kalmar län och Gotland har det regionala självstyrelseorganet, samverkansorganet 

respektive Gotlands kommun motsvarande uppgift. 

Landsbygdsprogrammet 

Det är även möjligt att lämna företagsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet. Stöd 

kan utgå till investeringar i företag som bedriver verksamhet på landsbygden, även företag 

utan koppling till jordbruket och anknytande verksamheter.  

Bidrag kan lämnas till både ”hårda” och ”mjuka” investeringar i enskilda företag, men 

också till företag i samverkan. Inriktningen på möjliga insatser liknar i stor utsträckning 

möjligheterna inom förordningen om regionalt bidrag till företagsutveckling, framför allt 

avseende åtgärderna Affärsutveckling i mikroföretag och Främjande av turistnäringen. En 

skillnad är dock att målgruppen för åtgärden Affärsutveckling i mikroföretag enbart är 

företag med färre än 10 årsarbetskrafter. 

Det nationella landsbygdsprogrammet är nedbrutet i länsvisa genomförandeplaner som 

administreras av länsstyrelserna i respektive län. I de flesta fall kan stöd ges med högst 30 

procent av de stödberättigade kostnaderna. Om verksamheten bedrivs i glesbygd i norra 

Sverige kan länsstyrelsen i vissa fall besluta om upp till 50 procent i stöd. 

En generell regel för all stödverksamhet är att det inte är möjligt att få stöd för samma 

åtgärd eller samma investeringar från flera olika stödformer.  

3.2.2 Stöd genom ALMI 

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19 

dotterbolag, 17 regionala dotterbolag plus Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. De 
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regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala 

ägare såsom landsting eller regionförbund58.  

ALMI:s verksamhet omfattar finansiering och rådgivning till företag i alla skeden. 

Finansieringsverksamheten bygger på principen att den ska vara marknadskompletterande 

genom att erbjuda riskvilligt kapital när ingen annan gör det. Som 

marknadskompletterande finansiär är det Almis roll att ta lite större risk. ALMI arbetar 

med finansieringsverksamhet genom lån och riskkapital. 

Lån 

Lånefonden ägs och förvaltas av moderbolaget. De regionala bolagen bedriver utlåning på 

uppdrag av moderbolaget. För att kompensera för den högre risken och för att inte 

konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en ränta som är högre än en 

genomsnittlig bankränta. 

Almi erbjuder Företagslån, Mikrolån, finansiering för företag som verkar på internationella 

marknader samt särskilt anpassade finansieringsformer för innovatörer. Kreditgivning sker 

i samverkan med andra kreditgivare och bankerna är här en viktig samarbetspartner. 

Riskkapital 

Almi Invest är Almis riskkapitalbolag som investerar i svenska företag som står inför en 

tillväxtfas. Investeringsobjekt är ofta företag i tidiga utvecklingsskeden med skalbara 

affärsmodeller och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Investeringarna görs alltid 

tillsammans med en partner. Almi Invest består av sex regionalt baserade riskkapitalfonder 

och förvaltar totalt över en miljard kronor. 

Rådgivning 

ALMI arbetar även med företagsrådgivning i olika former. T ex rådgivning för personer 

som är på väg att bli företagare, eller rådgivning för etablerade företagare. Vissa delar av 

ALMI:s rådgivningsverksamhet är kostnadsfri. 

Kreditgivningens grunder inom ALMI59 

ALMI Företagspartner (ALMI) ska främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och 

medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i 

svenskt näringsliv. Inom låneverksamheten främjas detta genom att ALMI på 

företagsekonomiska grunder beslutar om finansiering. I denna verksamhet ska man söka 

samverkan med banker och andra långivare för att uppnå effektiva finansieringslösningar.  

ALMI har i uppdrag från staten att långsiktigt bedriva sin verksamhet så att kapitalet d v s 

lånefonden bevaras nominellt intakt. ALMIs styrelse har kompletterat detta med ett internt 

krav som innebär att avkastningen på lånestocken över en rullande treårsperiod ska uppgå 

till minst 2 procent. 

Grundläggande för utlåningen är att den ska baseras på företagsekonomiska villkor. Detta 

ska tolkas så att kreditgivning ska ske till företag som långsiktigt kan anses uppvisa 

tillfredsställande lönsamhet och med bedömd återbetalningsförmåga. 

                                                 
58 http://www.almi.se/om-almi/  
59 Nedanstående stycke bygger på intervju med Carina Nordgren, koncernkreditchef för ALMI, 

2011-10-02. 

http://www.almi.se/om-almi/
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Grunden för all kreditgivning ska vara en analysbaserad bedömning av kredittagaren. 

Bedömning av verksamhets- och räkenskapsanalys ska vara riskorienterad med fokusering 

på kredittagarens återbetalningsförmåga. ALMI ska känna stort förtroende för 

företagsledning och ägare samt se positivt på kredittagarens möjligheter att utveckla en 

livskraftig verksamhet. 

Som huvudregel ger ALMI kredit mot säkerhet. I enlighet med ALMIs kompletterande roll 

har dock ALMIs säkerheter som regel lägre värde än säkerheterna för den underliggande 

bankfinansieringen. Den högre risken och den normalt sett svagare säkerhetsställningen 

ska återspeglas i prissättningen. 

I kreditgivningen läggs stor vikt på att företagaren har förmåga att driva företag på ett 

framgångsrikt sätt. Då ALMI:s roll är att komplettera de kommersiella aktörerna sker alltid 

en bedömning av rimlig fördelning mellan företagarens egna insats, bank och Almi. 

3.3 Andra offentliga finansieringskällor 

3.3.1 Socialfonden 

Många sociala företag har sin upprinnelse ur projekt som stötts av Socialfonden. Enligt 

artikel 2 i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1081/2006 ska Socialfonden 

bidra till gemenskapens prioriteringar när det gäller att stärka den ekonomiska och sociala 

sammanhållningen genom att förbättra sysselsättningsmöjligheterna, främja en hög 

sysselsättningsnivå samt fler och bättre arbeten. ESF skall göra detta genom att stödja 

medlemsstaternas politik för full sysselsättning samt kvalitet och produktivitet i arbetet, för 

främjande av social integration, inklusive missgynnade gruppers tillträde till 

arbetsmarknaden och för en minskning av nationella, regionala och lokala skillnader i 

sysselsättning. 

Europeiska socialfonden instiftades 1957 och har sen 1995 finansierat projekt i Sverige. 

Det övergripande målet för det svenska (nationella) strukturfondsprogrammet är ”Ökad 

tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud”.60 

Under innevarande programperiod (2007-2013) finns två programområden i det svenska 

socialfondsprogrammet:  

• programområde 1 kompetensförsörjning och  

• programområde 2 ökat arbetskraftsutbud. 

Inom programområde 1 kan stöd lämnas för projekt som underlättar för sysselsatta kvinnor 

och män (egna företagare, medarbetare eller chefer) att utvecklas i takt med arbetslivets 

krav. Det innebär kompetensutveckling som bidrar till att individen har den kompetens 

som efterfrågas vid förändringar på arbetsmarknaden, och därmed löper mindre risk för 

arbetslöshet. Inom programområde 1 stöds dessutom kompetensutveckling som bidrar till 

ökade kunskaper om hur man motverkar diskriminering och främjar likabehandling, samt 

                                                 
60 

http://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden/Om%20Socialfonden/Informa

tionsdokument/Program,%20urvalskriterier%20och%20nationell%20strategi/Socialfondsprogram

met%202007-2013.pdf  

http://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden/Om%20Socialfonden/Informationsdokument/Program,%20urvalskriterier%20och%20nationell%20strategi/Socialfondsprogrammet%202007-2013.pdf
http://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden/Om%20Socialfonden/Informationsdokument/Program,%20urvalskriterier%20och%20nationell%20strategi/Socialfondsprogrammet%202007-2013.pdf
http://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden/Om%20Socialfonden/Informationsdokument/Program,%20urvalskriterier%20och%20nationell%20strategi/Socialfondsprogrammet%202007-2013.pdf
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kompetensutveckling som ger ökade kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan 

förebyggas.61 

Inom programområde 2 kan stöd lämnas för projekt som bidrar till ökad social 

sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som i dag står långt 

från arbetsmarknaden. Genom att medverka i något av projekten ska deltagarna öka sina 

möjligheter att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Särskilt fokus läggs på 

unga och personer med utländsk bakgrund. En annan viktig målgrupp för projekten är 

personer som är eller har varit långtidssjukskrivna62. 

Inom det svenska Socialfondsprogrammet för 2007-2013 finns fyra programkriterier63: 

• innovativ verksamhet  

• lärande miljöer  

• samverkan  

• strategisk påverkan.  

Programkriterierna styr hanteringen av projektansökningar inom programmet vilket 

innebär att projekt som uppfyller kriterierna ges företräde framför projektansökningar som 

har svag träffbild gentemot kriterierna. Avsikten är att projekten med dessa utgångspunkter 

ska lyckas skapa mervärden för programmets målgrupper och mål. 

Som huvudprincip kan Socialfonden finansiera högst 50% av ett projekts stödberättigade 

kostnader. 

3.3.2 Allmänna arvsfonden 

Det är relativt vanligt att arbetsintegrerande sociala företag får projektstöd ur Arvsfonden. 

Stödet ges till ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill 

pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med 

funktionsnedsättning på deras egna villkor. 

Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt 

bidra till social, etnisk och kulturell integration.64  

De krav som ställs på projekten är att de är nyskapande och skilda från organisationernas 

ordinarie verksamhet. Stor vikt läggs på brukardelaktighet, vilket innebär att målgrupperna 

själva ska bestämma inriktningen på projektet och ha en aktiv roll i projektets alla faser. 

Stor vikt läggs också på långsiktighet och att alla projekt ska ha en plan för hur 

verksamheten ska leva vidare när finansiering från Arvsfonden upphör. 

På Arvsfondens projektcommunity är det möjligt att följa enskilda projekt som blivit 

beviljade medel efter att ha registrerat sig som medlem. På denna webbplats är det även 

                                                 
61 http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/Programomrade-1-

Kompetensforsorjning/  
62 http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/Programomrade-2-Okat-

arbetskraftsutbud/  
63 För en utförligare beskrivning se: 

http://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden/Om%20Socialfonden/Informa

tionsdokument/Projekthandledningar/Faktablad%20om%20programkriterierna,%20110209.pdf  
64 http://www.arvsfonden.se/Pages/SectionSubPage____38140.aspx  

http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/Programomrade-1-Kompetensforsorjning/
http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/Programomrade-1-Kompetensforsorjning/
http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/Programomrade-2-Okat-arbetskraftsutbud/
http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/Programomrade-2-Okat-arbetskraftsutbud/
http://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden/Om%20Socialfonden/Informationsdokument/Projekthandledningar/Faktablad%20om%20programkriterierna,%20110209.pdf
http://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden/Om%20Socialfonden/Informationsdokument/Projekthandledningar/Faktablad%20om%20programkriterierna,%20110209.pdf
http://www.arvsfonden.se/Pages/SectionSubPage____38140.aspx
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möjligt för beviljade projekt att hitta andra intressanta projekt och därigenom nätverka och 

utbyta erfarenheter65. 

Arvsfondsdelegationen66 har under år 2011 fattat beslut om att genomföra en utvärdering 

av ett sextiotal beviljade projekt som är inriktade på socialt företagande. Syftet med 

studien är att generellt öka förståelsen kring det framväxande området samt dra lärdomar 

för hur Arvsfonden kan bidra till att utveckla ett entreprenörskap och företagande som 

kommer barn och unga samt personer med funktionsnedsättningar till godo67. De projekt 

som ingår i utvärderingen har totalt beviljats 82 miljoner kronor. 

För ytterligare information om Arvsfonden, se www.arvsfonden.se  

3.3.3 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har under år 2011 haft regeringens uppdrag68 att fördela 19,5 miljoner 

kronor i statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull 

sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.69  

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det 

gäller meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktions-nedsättning som 

möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens 

förfogande. Sysselsättningen ska vara utformad så att den stärker den enskildes möjligheter 

att leva ett självständigt liv. 

Bidraget kan enligt 2§ förordningen 2011:950 sökas av juridisk person som  

• bedriver en verksamhet som utgår från en värdegrund som understryker rätten till 

inflytande och delaktighet i samhällslivet för personer med psykisk 

funktionsnedsättning  

• i sin verksamhet tillhandahåller sådan meningsfull sysselsättning som avses i kap.5 7§ 

andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk 

funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte 

står till arbetsmarknadens förfogande  

• under minst ett år före bidragsåret har bedrivit sådan verksamhet som avses i punkt 2 

samt  

• har en verksamhet som är särskilt anpassad för personer med psykisk 

funktionsnedsättning och som bedrivs nära de personer som deltar i sysselsättningen 

Socialstyrelsen har även under åren 2009 och 2010 haft ansvar för motsvarande 

statsbidrag.  

Socialstyrelsen har genomfört uppföljningar av statsbidragen för år 2009 och 2010. I 

uppföljningen av statsbidraget för år 2009 konstateras att verksamheterna som erhållit 

                                                 
65 För mer information se: http://www.arvsfondsprojekten.se/node/4808  
66 Arvsfondsdelegationen är den nämndmyndighet som består av sju av regeringen utsedda 

ledamöter som fattar alla beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden. Delegationen beslutar även om 

de utvärderingar som görs varje år av beviljade projekt. 
67 Studien utförs av fil. Dr. Malin Gawell vid Kungliga Tekniska högskolan, se också 

http://www.arvsfonden.se/Pages/ActiveProjectArticlePage____43063.aspx  
68 Beslut 1:17, 2011-06-22 
69 http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/vissajuridiskapersonersomtillh2  

http://www.arvsfonden.se/
http://www.arvsfondsprojekten.se/node/4808
http://www.arvsfonden.se/Pages/ActiveProjectArticlePage____43063.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/vissajuridiskapersonersomtillh2
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bidrag på olika sätt bidragit till ett utökat och varierat utbud av sysselsättning till personer 

med psykisk funktionsnedsättning. 

Socialstyrelsen tar även upp ett etiskt dilemma med statsbidraget.  

”Verksamheter som byggs upp och drivs med statsbidrag kan bli helt beroende av 

fortsatt stöd för att överleva. Några av verksamheterna redovisade att de är helt 

beroende av statsbidraget efter det att andra bidragsgivare dragit sig ur med 

hänvisning till detta statsbidrag. Samtidigt som personer med psykisk 

funktionsnedsättning utan detta stöd riskerar att återgå till en tillvaro utan 

sysselsättning och därmed försämrad hälsa och välbefinnande. För att verksamheterna 

ska kunna bedrivas mer långsiktigt bör möjliga permanenta lösningar också diskuteras 

inom ramen för satsningen”.70 

Under år 2012 ska Socialstyrelsen låta genomföra en oberoende utvärdering av hur 

statsbidraget använts. Utvärderingen ska överlämnas till regeringen senast den 1 juni 

201271. 

3.4 Andra nationella initiativ 

3.4.1 Resa-projektet 

RESA-projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där 

målsättningen är att ge fler personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk 

funktionsnedsättning rehabilitering, sysselsättning och arbete72. 

Arbetsförmedlingen fick i januari 2009 i uppdrag av regeringen att i samverkan med 

Försäkringskassan upphandla sysselsättningsverksamheter med rehabiliterande inslag för 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Vid upphandlingen använde sig 

Arbetsförmedlingen av sociala kriterier, vilket innebar att upphandlingsförfrågan enbart 

riktade sig till arbetsintegrerande sociala företag. Bakgrunden är att dessa företag i Sverige 

och andra europeiska länder har visat sig kunna bidra till att skapa arbete för människor 

som står långt från arbetsmarknaden.  

Resaprojektet förväntas även bidra till att fler arbetsintegrerade sociala företag utvecklas. 

Projektet avslutas i december 201173.74 

3.5 Nationella initiativ i andra länder 

Vi ska i detta avsnitt mycket kort beröra hur andra länder har utformat nationella 

stödsystem för de sociala företagen. Vi kommer i det följande mycket summariskt göra 

nedslag i Italien och Storbritannien.75 

                                                 
70 Socialstyrelsen. (2011) ”Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning”. 

Uppföljning av statsbidrag till juridiska personer åren 2009 och 2010. Sid. 16. Se länk: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18351/2011-5-31.pdf  
71 Regeringsbeslut 1:17 2011-06-22. 
72 http://www.sofisam.se/?id=127-55  
73 Ibid. 
74 Se också http://www.susam.se/finsam/aktuellt/dokument/resainfo.pdf  
75 Hela detta avsnitt bygger på Laurell E (2002) ”Sociala arbetskooperativ, funktionshindrades 

möjligheter till arbete genom sociala arbetskooperativ. Strukturella förutsättningar i Sverige, 

Storbritannien och Italien”.  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18351/2011-5-31.pdf
http://www.sofisam.se/?id=127-55
http://www.susam.se/finsam/aktuellt/dokument/resainfo.pdf
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3.5.1 Italien 

Den kooperativa rörelsen i Italien har växt fram sedan 1970-talet som ett svar på hög 

arbetslöshet och ökande sociala kostnader i välfärdssystemet. Genom att uppmuntra 

organisering av mänskliga resurser i kooperativ och andra organisationer, försökte 

samhället reducera offentliga utgifter och förbättra kvaliteten på den sociala servicen.  

Enligt italiensk lag måste de sociala kooperativen godkännas av den italienska staten för att 

erhålla positiv särbehandling när det gäller skatter och upphandlingsregler. Enligt 

lagstiftningen kan kooperativen indelas i två huvudgrupper, nämligen 

A: Skötsel av hälso- och utbildningstjänster 

B: Genomförande av diverse aktiviteter – jordbrukande, industriell, affärsdrivande eller 

tjänster – med syftet att finna förvärvsarbete för missgynnade personer. 

Medlemmarna i kooperativen har i stort sett samma anställningsvillkor och förmåner som i 

övriga samhället. Lagstiftningen ger dock vissa förmåner för kooperativen. Lagstiftningen 

ger möjligheter till undantag från upphandlingsreglerna, vilket underlättar för offentliga 

myndigheter att köpa tjänster från kooperativen. Offentliga organ har rätt att 

direktupphandla varor och tjänster från typ B kooperativen upp till ett visst belopp76, oaktat 

bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. Syftet med bestämmelsen är att ge de 

missgynnade arbetsmöjligheter som de annars skulle ha svårt att få. 

Likaså får kooperativen en viss reduktion (25 %) på fastighets- och inteckningsskatt. För 

de ”missgynnade” medlemmarna finns ett särskilt stöd genom att kooperativen inte 

behöver betala sociala avgifter. 

I Italien finns även krav på att alla företag måste anställa en viss andel funktionshindrade, 

en av femton måste vara funktionshindrad. Lagstiftningen ger företagen möjligheter att 

lägga ut arbete till ett socialt kooperativ och därigenom uppfylla dessa krav. 

3.5.2 Storbritannien 

I Storbritannien har välgörenhet av hävd varit ett tydligt inslag i lösningen av sociala 

frågor. Av den anledningen skiljer sig Storbritannien från exempelvis Italien när det gäller 

omfattningen av nationella insatser för de sociala företagen.  

Behoven av anpassade verksamheter för anställda med funktionshinder låg som grund vid 

bildandet av ”social firms” i Storbritannien. De första ”social firms” som bildades var 

Social co-operatives som skapade i slutet av 1970-talet inom den kooperativa rörelsen. 

Företagens mål är att förbättra anställningsmöjligheterna för funktionshindrade och skapa 

stödstrukturer som leder till individuell utveckling. Samtidigt är företagen affärsdrivande, 

med företagsmässiga mål att på sikt bli ekonomiskt självgående. De flesta ”social firms” i 

England har någon typ av överenskommelse med det offentliga om rehabilitering, 

arbetsträning, daglig verksamhet och liknande service.  

Förutom ”social firms” finns även andra verksamheter som kan erbjuda funktionshindrade 

arbete eller rehabilitering: 

Community business där organisationer och grupper går samman i lokalsamhället för att 

driva affärsverksamhet med syfte att skapa arbetstillfällen och lokal utveckling. 

                                                 
76 För år 2002 uppgick beloppet till ca 2 Mkr. 
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Development trust som också hör till gemenskaps- och samhällsorienterade organisationer 

som driver olika typer av företag i landet, varav vissa erbjuder funktionshindrade 

anställning. 

Volontary Organisations som driver en mängd olika verksamheter. Till exempel i form av 

”charities” som kan driva äldreboenden, dagcenterverksamhet och annan typ av 

välfärdsproduktion. 

Inom det nationella socialförsäkringssystemet finns regler om en lägre skattesats för 

funktionshindrade, vilket innebär att de får ut en större andel av sin lön jämfört med andra 

anställda. 
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4 Arbetsintegrerande sociala företags 
användning av statliga medel 

4.1 Ansats att mäta användningen av statliga stöd i 
registerdata 

Som vi tidigare nämnt är det förknippat med stora svårigheter att hämta information om de 

arbetsintegrerande sociala företagen via registerdata. Inom detta uppdrag har ändå 

Tillväxtanalys gjort vissa försök att hämta information om dessa företags användning av 

statliga finansieringsstöd genom registerkörningar. Det måste dock poängteras att denna 

sökning inte omfattar samtliga befintliga statliga finansieringsstöd, likaså får det bedömas 

som troligt att den lista över arbetsintegrerande sociala företag som använts vid sökningen 

inte är helt korrekt, en felkälla är att företagen i listan avser listans status år 200977. En 

annan felkälla är att det sannolikt finns fler arbetsintegrerande sociala företag än de som är 

upptagna på den manuellt upprättade listan.  

Därför bör dessa registerkörningar mer ses som ansatser att försöka komma åt information 

om dessa företags användning av statligt finansieringsstöd än en heltäckande analys. 

4.1.1 Sökning genom Tillväxtanalys mikrodatabas över företagsstöd 

Tillväxtanalys har i uppdrag att redovisa en sammanställning över statens bidrag och 

subventioner till näringslivet. Vidare har myndigheten enligt sin instruktion78 ett antal 

generella uppdrag om utvärdering inom det tillväxtpolitiska området. Tillgång till 

mikrodata är därför nödvändig för att myndigheten skall kunna fullfölja sitt uppdrag.  

Av den anledningen är en mikrodatabas omfattande statligt stöd till företag under 

uppbyggnad inom myndigheten. Vid denna rapports färdigställande innehåller 

mikrodatabasen följande företagsstöd: 

Regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS:2000:283) 

• Investeringsbidrag 

• Konsultcheck 

• Mikrostöd 

• Samverkansprojekt 

• Landsbygdslån (upphävt genom förordning 2005:529) 

• Hemarbetsbidrag (upphävt genom förordning 2005:529) 

                                                 
77 Av tidsskäl kunde inte den senaste uppdatering av de sociala företagen inkluderas, vilket 

preliminärt slutförs den sista november 2011. 
78 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:146  

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:146
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Regionalt investeringsstöd (SFS: 2007:61) 

Transportbidrag (SFS. 2000:281) 

Lån genom ALMI 

- Tillväxtlån 

- Projektlån 

- Avbetalningskontrakt 

- Projektfinansiering med royaltyåterbetalning 

- Konventeringslån 

- Exportlån 

4.1.2 Sökningen har genomförts på följande sätt: 

Tillväxtanalys har kompletterat Tillväxtverkets lista över arbetsintegrerande sociala 

företag. Av totalt 220 arbetsintegrerande sociala företag har Tillväxtanalys kunnat förse 

169 med organisationsnummer. Anledningen till att det inte varit möjligt att förse samtliga 

företag med organisationsnummer är att det i vissa fall funnits oklarheter, exempelvis 

genom att ett organisationsnummer är kopplat till ett annat företagsnamn än det som finns 

uppgivet på listan över sociala företag. I andra fall har helt enkelt inget 

organisationsnummer kunnat hittas för det uppgivna företagsnamnet. Genom ett samarbete 

med SCB har ytterligare 21 företags organisationsnummer kunnat identifieras. Genom 

detta har totalt 190 arbetsintegrerande sociala företag kunnat förses med 

organisationsnummer. 

Genom mikrodatabasen har en sökning skett genom dessa företags organisationsnummer, 

dvs. en kontroll har gjorts om dessa organisationsnummer varit föremål för statligt stöd 

enligt de stödformer som angetts ovan. 

För Regionalt bidrag till företagsutveckling och Regionalt investeringsbidrag omfattar 

sökningen beslut från och med år 1995, för ALMI:s låneverksamhet omfattar sökningen 

beslut från och med år 2000. 

4.2 Resultat 

Enligt Tillväxtanalys sökning har inga arbetsintegrerande sociala företag blivit beviljade 

regionalt investeringsstöd, landsbygdslån, hemarbetsbidrag eller transportbidrag. Däremot 

har statligt stöd utbetalats genom regionalt bidrag till företagsutveckling samt företagslån 

genom ALMI.  

Av den anledningen ägnas i denna rapport enbart intresse åt de stödformer där de 

arbetsintegrerande sociala företagen fått stöd, dvs. i företagslån genom ALMI samt inom 

regionalt bidrag till företagsutveckling. 

4.2.1 Företagslån genom ALMI 

Totalt har fyra arbetsintegrerande sociala företag blivit beviljade företagslån genom ALMI 

under perioden 2000 – 2010. Av Tabell 6 nedan ges en översiktlig bild av storleken på 

företagslånen samt till vilket ändamål lånet givits. 
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Tabell 6 Arbetsintegrerande sociala företag med beslut om företagslån från ALMI 2000-2010 

År Företag Besluts- 

datum 

Låne-
typ 

Ändamål Beviljat  
belopp 

Annan  
finansi-

ering 

Egen  
finansi- 

ering 

Under året  
utbetalt 
belopp 

2008 
1 2008-01-17 FL Maskiner/ 

inventarier 

100 000 100 000 0 
100 000 

2009 
1 2008-01-17 FL Maskiner/ 

inventarier 

100 000 100 000 0 
0 

2010 
1 2008-01-17 FL Maskiner/ 

inventarier 

100 000 100 000 0 
0 

2009 2 2009-05-19 FL Rörelsekapital 100 000 100 000 0 100 000 

2010 2 2009-05-19 FL Rörelsekapital 100 000 100 000 0 0 

2007 
3 2007-02-28 TL Maskiner/ 

inventarier 

400 000 1 500 000 210 000 400 000 

2008 
3 2007-02-28 TL Maskiner/ 

inventarier 

400 000 1 500 000 210 000 0 

2008 4 2008-08-01 FL Förvärv 100 000 222 000 3 000 100 000 

2009 4 2008-08-01 FL Förvärv 100 000 222 000 3 000 0 

2010 4 2008-08-01 FL Förvärv 100 000 222 000 3 000 0 

Summa 
   

 1 600 000 4 166 000 429 000    700 000 

Källa: Tillväxtanalys   

Anm: FL = Företagslån, TL = Tillväxtlån 

 

Av de 190 arbetsintegrerande sociala företag som kunnat förses som organisationsnummer 

har alltså fyra blivit beviljade företagslån genom ALMI under den undersökta perioden. De 

fyra arbetsintegrerande företagen har sammanlagd fått 700 000 kr utbetalt i lån. 

Som ett jämförvärde kan nämnas att ALMI beviljade totalt ca 29 000 företag företagslån 

under perioden. Det totala antalet företag (för hela företagspopulationen) uppgick till ca 

970 000 företag för år 2010.79 Den totala summan utbetalda lån uppgick till ca 

13.2 miljarder kr. under perioden. 

Några närmare jämförelser mellan de två grupperna (arbetsintegrerande företag och hela 

företagspopulationen) är dock inte försvarbart att göra p.g.a. det fåtal observationer som 

finns för de sociala företagen. Den slutsats som går att dra får därför stanna med att det 

finns exempel på sociala arbetsintegrerande företag som erhållit lån. Regelverket innebär 

således inget absolut stopp. Befintligt datamaterial stödjer inga slutsatser om extrema 

avvikelser vare sig när det gäller under- eller överrepresentativitet. Förekomsten av 

regionala skillnader i bedömning och attityd kan inte uteslutas. 

4.2.2 Regionalt bidrag till företagsutveckling 

Av sökningen framgår att totalt åtta arbetsintegrerande sociala företag fått någon form av 

regionalt bidrag till företagsutveckling mellan åren 1995 och 2010. Totalt har ca 1.3 Mkr. 

utbetalats till företagen under den aktuella tiden. Observera att detta avser uppgifter för 

                                                 
79 Antal företag per år 2000-2010, utom SNI K,O,T,U (2008-2010) och J,L,P,Q (2000-2007) 
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hela perioden, dvs. ackumulerat för 16 år. Det totala antalet beslut uppgick till 16 för 

perioden80.  

 

Läsaren bör göras uppmärksam på att långt ifrån samtliga observerade 190 företag fanns 

belägna inom det geografiska stödområdet. 81 En försiktig bedömning som Tillväxtanalys 

gjort indikerar att andelen sociala företag som ligger inom stödområdet ligger inom 

intervallet 25-30 procent.  

Tabell 7 Arbetsintegrerande sociala företag med beslut om regionalt bidrag till företagsutveckling  
1995-2010 

År Företag Stödtyp Besluts- Beslutat Godkända Utbetalt 

   datum belopp kostnader belopp 

1998 1 Investeringsbidrag 1998-07-16 59 000 295 000 59 000 

1999 2 Investeringsbidrag 1999-06-09 375 000 2 095 000 200 000 

1999 2 Investeringsbidrag 1998-12-17 75 000 300 000 75 000 

2000 1 Investeringsbidrag 2000-02-04 127 500 510 000 127 500 

2000 2 Konsultcheck 2000-02-04 100 000 240 000 100 000 

2000 2 Investeringsbidrag 1999-06-09 375 000 2 095 000 175 000 

2000 2 Konsultcheck 1999-06-09 25 000 50 000 25 000 

2002 3 Investeringsbidrag 2002-02-22 178 000 356 000 32 000 

2003 3 Investeringsbidrag 2002-02-22 178 000 356 000 146 000 

2003 4 Investeringsbidrag 2002-10-28 212 500 850 000 16 000 

2004 3 Investeringsbidrag 2004-04-16 225 000 450 000 205 500 

2006 5 Mikrostöd 2006-02-06 20 000 40 000 19 000 

2006 6 Investeringsbidrag 2005-12-20 150 000 300 000 39 500 

2007 7 Investeringsbidrag 2006-11-08 22 000 44 000 18 500 

2007 6 Investeringsbidrag 2005-12-20 150 000 300 000 20 500 

2009 8 Mikrostöd  2009-05-11 7 500 15 000 7 442 

Summa    2 279 500 8 296 000 1 265 942 

Källa: Tillväxtanalys 

 

Som ett jämförvärde kan nämnas att i genomsnitt ca 2 600 företag/år beviljats bidrag 

utifrån den hela stödbara företagspopulationen under perioden. Det totala antalet stödbara 

företag inom stödområdet beräknades till ca 87 000 för år 2006.82 Den totala utbetalade 

summan stöd uppgick för hela perioden till ca 3.4 miljarder kronor. 

Även här är det inte möjligt att göra några närmare jämförelser mellan de två grupperna 

p.g.a. det fåtal observationer som finns för de sociala företagen. 

                                                 
80 Observera att ett företag kan vara föremål för flera beslut. 
81 stödområdena A och B samt glesbygd, och landsbygd. 
82 Tillväxtanalys 2010. Rapport 2010:2, Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd? 
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4.2.3 Sammanfattning 

Enligt den sökning av arbetsintegrerande sociala företags användning av statligt 

finansieringsstöd som Tillväxtanalys gjort i denna undersökning framgår att ett begränsat 

antal företag fått statligt stöd. 

Fyra företag har blivit beviljade företagslån eller tillväxtlån genom ALMI. 

Åtta företag har fått någon form av regionalt bidrag till företagsutveckling, vilket beslutats 

av Länsstyrelsen och i vissa fall en annan regional aktör. 

Några djupare analyser av hur stödfrekvensen för de sociala företagen står sig i en 

jämförelse med en större företagspopulation är inte möjlig att göra p.g.a. det fåtal 

observationer som finns för de sociala företagen. Den slutsats som går att dra är att det 

finns exempel på sociala arbetsintegrerande företag som erhållit stöd. Regelverket innebär 

således inget absolut stopp. Materialet stödjer inga slutsatser om extrema avvikelser vare 

sig när det gäller under- eller överrepresentativitet. 

En iakttagelse är att det förekommer stora regionala variationer. Av totalt 16 beslut inom 

regionalt bidrag till företagsutveckling har 14 fattats av två Län/region. 

En ytterligare aspekt som behöver tas i beaktande är om de sociala företagen är en 

homogen grupp eller ej, dvs. kan alla företag i kategorin anses ha samma förutsättningar 

till statligt finansieringsstöd? 

4.3 Stöd genom Arbetsförmedlingen 

Även om fokus i denna rapport ligger på företagsperspektivet, har en mindre kontroll 

gjorts av hur många av de arbetsintegrerande sociala företagen som fått någon form av stöd 

från Arbetsförmedlingen. Som vi tidigare nämnt är dock dessa stöd destinerade till 

individen och bör därför inte räknas som företagsstöd. Trots det har stöden betydelse för 

dessa företags ekonomi.  

Med utgångspunkt från de tillägg av organisationsnummer som Tillväxtanalys påfört listan 

över arbetsintegrerande sociala företag, har Arbetsförmedlingen genomfört en sökning i 

sina register över utbetalda stöd till de företag som givits ett organisationsnummer. Av 

denna sökning, som omfattar stöd från den 1 januari 2000 – sista september 2011, 

framkommer att Arbetsförmedlingen utbetalat någon typ av ersättning till 137 av 168 

genomgångna företag. Med andra ord har ca 80% av de undersökta företagen fått någon 

typ av ersättning genom Arbetsförmedlingen. Ett resultat som får anses vara väntat, givet 

deras arbetsintegrerande profil. 

Totalt omfattar stöden från Arbetsförmedlingen 117 669 beslut. Summan av utbetalda stöd 

uppgår till knappt 1 miljard kr. De aktuella företagen har med andra ord haft ett stort antal 

personer verksamma på ett eller annat sätt inom sin verksamhet under den aktuella 

perioden. Observera dock att antalet beslut inte är lika med antal personer. Samma person 

kan vara föremål för flera beslut, därför är antalet personer färre än antalet beslut. 

I nedanstående tabell framgår fördelning av stöden från Arbetsförmedlingen. Som framgår 

är lönebidrag den mest vanliga stödformen, såväl räknat i antal individer som i ekonomiska 

termer. 
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Tabell 8 Utbetalt stöd från Arbetsförmedlingen till arbetsintegrerande sociala företag, 2000-01-01 - 
2011-10-31 

Stödform Antal 
beslut83 

Andel Belopp Andel 

Anordnarbidrag inom JOB 3 (ANB) 20 302 17 % 90 475 425 9 % 

Förstärkt anställningsstöd (FAS)* 906 1 % 6 407 279 1 % 

Lönebidrag (LBI) 42 370 36 % 497 138 002 51 % 

Stöd till personligt biträde (SPB) 10 068 9 % 36 547 414 4 % 

Trygghetsanställning (TAS) 16 801 14 % 150 589 462 15 % 

Allmänt anställningsstöd (AAS)* 170 0 % 1 052 072 0 % 

Instegsjobb (INS) 58 0 % 388 291 0 % 

Merkostnadsersättning inom jobbgarantin (MER) 13 822 12 % 52 439 000 5 % 

Särskilt anställningsstöd (SAS) 4 896 4 % 55 397 701 6 % 

Utvecklingsanställning (UVA) 3 852 3 % 34 206 373 3 % 

Ersättning till Kompletterande aktör (EKA) 890 1 % 25 087 850 3 % 

Nystartsjobb (NYJ) 3 094 3 % 27 542 664 3 % 

Ekonomiskt beslut om lots (ELO)* 59 0 % 194 077 0 % 

Lyft (LYF)* 8 0 % 302 000 0 % 

Plusjobb (PLU)* 214 0 % 2 846 210 0 % 

Särskilt nystartsjobb (NYF)* 155 0 % 1 100 506 0 % 

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) 4 0 % 59 043 0 % 

Summa 117 669 100 % 981 773 369 100 % 

Källa: Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys bearbetning 

*=Denna stödform har upphört. 

 

4.4 Redovisning från urvalsundersökning – användning av 
statligt finansieringsstöd 

Som nämnts tidigare har Tillväxtanalys genomfört en urvalsundersökning inom detta 

uppdrag. I den urvalsundersökningen har vissa frågor om finansiering ställts till ett urval 

av de arbetsintegrerande sociala företagen. Vi redovisar här ett urval av svaren på frågorna 

om företagens användning av statliga finansieringsstöd. 

4.4.1 Offentligt finansieringsstöd innan företaget bildades 

I urvalsundersökningen ställdes följande fråga: 

Har någon form av offentligt finansieringsstöd, t ex i form av lån, subvention eller bidrag, 

erhållits i steget innan företaget bildades? 

Av svaren i Tabell 9 nedan framgår att 31 av 42 företag har fått offentligt stöd innan 

företagsstarten. En kontaktperson svarar ”Nja” på frågan. 

 

                                                 
83 Observera att en person kan vara föremål för flera beslut. 
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Tabell 9 Offentligt finansieringsstöd innan företagsstarten 

Svarsalternativ 

 

Totalt antal 
svar N=43 

Andel 

Ja 31 72 % 

Nej 11 26 % 

Nja 1 2 % 

Totalt 43 100 % 

Källa: Tillväxtanalys 

 

Av de 31 företag som uppgett att de fått offentligt stöd innan företagsstarten är de 

vanligaste källorna projektmedel från Socialfonden, stöd från kommunen genom 

exempelvis subventionerad hyra eller tillhandahållande av handledare. Observera att det är 

vanligt att offentliga medel i exempelvis ett projekt förutsätter medfinansiering av andra 

offentliga medel, exempelvis genom insats från kommunen och Socialfonden.  

Av de svarande uppgav åtta att de fått någon form av statligt stöd innan företaget bildades. 

Bland de statliga aktörerna märks Arbetsförmedlingen, Socialdepartementet, ett 

samordningsförbund, kriminalvården och ”otraditionella medel”.84  

Bilden är med andra ord att det är vanligt att arbetsintegrerande sociala företag fått någon 

form av offentligt finansieringsstöd innan företaget bildades.  

Ovanstående uppgifter gäller offentligt finansieringsstöd innan företaget startats. Hur ser 

det då ut i samband med företagsstarten? 

4.4.2 Finansiering vid företagsstart 

Tabell 10 nedan visar hur de arbetsintegrerande sociala företagen skaffat pengar i samband 

med sin företagsstart. Observera att flera alternativ kan väljas. 

                                                 
84 För otraditionella insatser för personer med arbetshandikapp avsatte regeringen 50 miljoner 

kronor för budgetåret 1998 respektive 1999. En tredjedel av alla projekt har varit 

samverkansprojekt, där AMV har samarbetat med försäkringskassan, kommunen, landstinget 

och/eller Samhall AB. En fjärdedel av alla projekt har varit metodutvecklingsprojekt. Därtill har 

även funnits IT-projekt, kultur-IT-projekt, företagsförlagda projekt, arbetskooperativ och övriga 

projekt. Se http://www.regeringen.se/content/1/c4/34/08/03a7f90f.pdf sid 46. 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/34/08/03a7f90f.pdf
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Tabell 10 Finansiering vid företagsstarten 

Svarsalternativ Totalt antal 
svar N=43 

Andel 

Egna pengar 18 42 % 

Banklån 8 19 % 

Pengar/lån från bekanta/släkt 1 2 % 

Pengar genom att ta in fler delägare 1 2 % 

Sponsring från företag 6 14 % 

Pengar från fonder 8 19 % 

Företagslån genom ALMI 1 2 % 

Offentligt finansieringsstöd i form av bidrag eller stöd 24 56 % 

Stöd från föreningar eller organisationer 8 19 % 

Annat 5 12 % 

Hade inte behov av pengar 3 7 % 

Källa: Tillväxtanalys 

 

Även i samband med företagsstarten är det vanligt med offentligt finansieringsstöd. Av 

svaren framgår att någon form av stöd från kommunen är vanliga (13 företag uppger att de 

fått kommunala stöd/subventioner), likaså är det vanligt med stöd från Socialfonden.  

Åtta företag har fått lån i bank. Bland kommentarerna märks en viss svårighet för dessa 

företag att få lån t ex kopplade till brist på säkerheter. I vissa fall har därför delägarna 

(kooperatörerna) ordnat med säkerheter t ex i form av säkerheter i privata bostaden eller 

liknande. 

I urvalsundersökningen uppmanades även respondenterna att rangordna vilka 

finansieringskällor som bidragit med de största ekonomiska beloppen. Även här får 

”offentligt finansieringsstöd” flest svar, dvs. flest antal respondenter (15/43) angav att 

företaget fått den största summan pengar från offentliga aktörer. Näst störst i pengar räknat 

var alternativet ”pengar från fonder” (7/43).  

Förutom offentliga finansieringsstöd är finansiering från olika typer av fonder vanligt, där 

Arvsfonden är mest frekvent. 
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5 Arbetsintegrerande företags behov av 
finansiering 

Vi ska i detta kapitel undersöka vilka behov de arbetsintegrerande sociala företagen 

upplever att de har av finansiering. Hela detta kapitel bygger på svaren från den 

urvalsundersökning som gjorts inom detta uppdrag. En första fråga som man kan ställa sig 

är om de arbetsintegrerande sociala företagen haft behov av extern finansiering, och i 

sådana fall hur utbrett ett sådant behov är. 

5.1 Behov av extern finansiering efter företagets bildande 

I urvalsundersökningen ställdes följande fråga: Har företaget efter sitt bildande haft behov 

av externa pengar för att kunna utveckla sin verksamhet? 

Tabell 11 Behov av externa pengar efter företagsstarten 

Svarsalternativ 

 

Totalt antal 

svar 

Andel 

Ja 31 72 % 

Nej 12 28 % 

Totalt 43 100 % 

Källa: Tillväxtanalys 

 

72 procent av företag uppger att de har haft behov av extern finansiering. Uppgifterna är 

måhända föga överraskande eftersom det är vanligt att behov av finansiering dyker upp 

under ett företags liv.  

Av kommentarerna framkommer en splittrad bild. Bland de företag som uppgett att de haft 

behov av extern finansiering uppger ett företag ”Ja, hela tiden!”, och ett annat ”Ja, det ska 

gudarna veta! 

Bland de som uppgett att de inte haft behov av extern finansiering svarar ett företag ”Nej, 

nej, nej! Du menar att vi hade misslyckats?” Bland kommentarerna från de företag som 

svarat att de inte haft behov av extern finansiering uppger några att de troligen inte skulle 

ha haft problem med att få banklån.  

Några generella drag bland de som uppger att de haft behov av finansiering är att det ofta 

behöver någon form av rörelsekapital/checkkredit för att klara företagets löpande 

kostnader. Även om företagen vet att intäkter är på väg, exempelvis genom någon form av 

projektbidrag är det relativt vanligt att det är problem med att klara av löpande utgifter 

såsom lokal- och personalkostnader. Med andra ord har många företag ansträngd likviditet. 

Konstruktionen med exempelvis lönebidrag innebär även att företaget får den ekonomiska 

ersättningen i efterskott, vilket gör att företaget själva måste ligga ute med betalning, i 

värsta fall uppemot tre månader. Det är också vanligt att hyror för lokaler ska betala i 

förskott. 

Hur har då de 31 företagen som uppgett att de haft behov av externa pengar efter sin 

företagsstart kunnat skaffa fram pengar? 
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5.2 Finansieringslösningar 

Om företaget haft behov av externa pengar efter sin företagsstart, hur har företaget kunnat 

skaffa fram pengar? 

Tabell 12 Hur har företaget skaffat pengar vid behov av externa pengar? 

Svarsalternativ 

 

Totalt antal 

svar N=31 
Andel 

Banklån 7 23 % 

Fakturabelåning 1 3 % 

Pengar/lån från 

bekanta/släkt 
1 3 % 

Pengar/lån från  

medlemmar/delägare 
4 13 % 

Sponsring från företag 4 13 % 

Pengar från fonder 7 23 % 

Offentlig finansiering i 

form av bidrag eller stöd 
19 61 % 

Stöd från andra myndigheter 

i form av köp av tjänster 
3 10 % 

Stöd från föreningar eller 

organisationer 
5 16 % 

Annat 4 13 % 

Företaget har inte kunnat 

 skaffa fram externa pengar 
4 13 % 

Källa: Tillväxtanalys 

 

Det vanligaste sättet att lösa finansieringen är genom någon form av offentlig finansiering. 

Här förekommer bidrag från bl.a. Försäkringskassan med medfinansiering från 

socialfonden, kommunen exempelvis i form av subventionerad hyra och/eller tillgång till 

handledare, Kriminalvården och landstinget. Den enskilt vanligaste offentliga myndighet 

som stödjer dessa företag, enligt kommentarerna, är kommunen.  

Sju företag har löst sin finansiering genom banklån. I kommentarerna märks en tudelad 

bild över möjligheterna att kunna få banklån. Några företag anger att de inte har problem 

med att få banklån. Andra kommenterar att de inte skulle kunna få banklån. Ett företag 

uppger att skälet till att banken inte kan bevilja lån är att företaget inte är ett ”vinstdrivande 

företag”. Ett annat företag berättar att företaget har varit på alla banker och att de bara 

skrattar åt dem, även den egna banken som de haft i tio år. De har aldrig någonsin fått 

något lån. ”För att få låna i den egna banken skulle hela styrelsen behöva ställa upp som 

borgenärer”.  

Som framgår av tabellen ovan är de företag som angett att de kunnat få banklån en 

minoritet bland företagen. 

Bland övriga vägar att lösa finansieringen märks pengar från fonder. Arvsfonden är den 

vanligaste bidragsgivaren när det gäller fonder. Även stöd från organisationer och 

föreningar är relativt vanliga. Här förekommer IOGT-NTO, SKOOPI, Röda Korset m.fl. 
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fakturabelåning, pengar/lån från bekanta/släkt samt pengar/lån från medlemmar/delägare. 

tycks relativt ovanliga då dessa alternativ endast fått ett svar för vardera alternativ. 

Fyra företag uppger att de inte lyckats lösa finansieringen.  

I kategorin ”annat” förekommer bl.a. medel från Leader. Ett företag uppger att de ibland 

får gåvor i samband med studiebesök, ibland mellan 50 000-75 000 kr. 

Som vi sett ovan är den allmänna bilden att de sociala företagen ordnar sin finansiering på 

mycket olika sätt, tyngdpunkten ligger dock på olika former av offentlig finansiering, även 

om finansiering genom banklån står för det näst vanligaste finansieringssättet. Ett tecken 

på att gruppen arbetsintegrerande företag är heterogen är att vissa företag uppger att de inte 

skulle ha svårigheter att få lån i bank, och att vissa uppger att det är omöjligt att få banklån. 

Vi ska dock försöka få en något djupare bild av företagens offentliga finansiering och vad 

den kan ha bestått av. 

5.3 Exempel på offentliga stöd 

För att få mer information om vilken typ av stöd företagen eventuellt fått ställdes en öppen 

fråga till de företag som fått någon typ av offentligt stöd. Frågan löd:  

Om företaget fått offentlig finansiering, försök beskriva vilken typ av stöd företaget fått, 

exempelvis namn på stödet, vad stödet gick till, vilken stödgivaren var och stödbeloppets 

storlek. 

En majoritet (19) företag har fått olika typer av bidrag/subventioner från kommunen, 

landstinget eller statligt bidrag. Inom denna kategori är det mest vanligt att kommunerna 

på olika sätt stödjer företagen, exempelvis genom verksamhetsbidrag, verksamhetsledare 

eller handledarlöner, eller bidrag till lokalhyra. 

Landstinget förefaller förekomma mer sällan, av de intervjuade företagen förekom bidrag 

från landstinget enbart två gånger. 

Bland de statliga bidragen har sex av de intervjuade företagen uppgett att de fått bidrag 

från Socialstyrelsen. Här handlar det om riktade statsbidrag till verksamheter som de 

arbetsintegrerande sociala företagen driver, exempelvis medel till juridisk person som 

tillhandahåller meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder.  

Även stöd från Länsstyrelsen förekommer i ett fall. Det handlade i det exemplet om ett 

Länsstyrelseprojekt med målsättningen att utöka antalet kvinnoplatser. 

Fem företag uppger att de blivit beviljade projektmedel från bl.a. socialfonden och 

arvsfonden.  

Ett företag uppger att de fått medel från Leader. 

Bilden av de offentliga stöden är med andra ord tämligen brokig. Stöden kommer från 

många aktörer och bilden är också att stödens utformning varierar mycket. Intrycket är att 

det är vanligt att företagen får lägga stor energi på att hitta lösningar för att kunna hitta 

nödvändig finansiering, ofta genom kontakter med kommunen. Detta innebär också att 

kommunens inställning till sociala företag har stor betydelse för dessa företags 

förutsättningar att utvecklas. 
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5.4 Vilken typ av finansiering efterfrågar företagen? 

För att få en närmare bild av vilken typ av finansiering som företagen efterfrågar redovisar 

vi nedan svar på frågorna om i vilket skede, vilken typ av kostnader företaget haft störst 

behov av pengar. Dessutom redovisas företagens mer allmänna synpunkter på 

svårigheterna att hitta finansiering. 

5.4.1 I vilket skede är behovet av finansiering störst? 

Utifrån era erfarenheter, i vilket skede bedömer du att ditt företag har/har haft störst 

behov av extern finansiering? 

Tabell 13 Företagsskede då det varit störst behov av att få extern finansiering 

Svarsalternativ 

 

Totalt antal 

svar N=43 

Andel 

Vid företagsstart 25 58 % 

Expansion 25 58 % 

I samband med  

investeringar 
11 26 % 

Ändrad verksamhet 7 16 % 

Ändrade förutsättningar 

för företaget 
6 14 % 

Annat 7 16 % 

Inget svar 1 2 % 

Källa: Tillväxtanalys 

 

De tillfrågade företagen uppger att det största behovet av finansiering finns vid 

företagsstart och expansion.  

Företagsstart 

Bland kommentarerna runt företagsstart uttrycker ett antal företag att de tidigare haft 

någon typ av projektmedel, t ex från socialfonden, och att det är problem med att hitta 

annan nödvändig finansiering för företagsstarten.  

Kommentarerna visar även här en tämligen stor bredd.  

Vissa anger att de inte haft så speciellt stora kostnader för att kunna starta företaget, då 

kommunen stått för en stor del av lönekostnaderna. Andra har på olika sätt kunna hitta 

lösningar så att de fått tillgång till de resurser som de behövde för att kunna starta 

företaget, exempelvis genom att de fått tillgång till viss utrustning. 

Vissa anger att de upplever svårigheter att hitta finansiering, t ex i form av banklån och det 

förekommer att företagen av den anledningen inte ansökt om lån. Bland de som signalerar 

svårigheter märks kommentarer om att finansiärerna har bristande trovärdighet för denna 

grupp av företag.  

Bland kommentarerna märks att det finns en generell svårighet att gå från 

projektverksamhet till start av företag beroende på svårigheter att hitta mer långsiktig 

finansiering.  
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Expansion 

Företagen bedömer att det är lika svårt att hitta kapital vid ett expansionsskede som vid 

företagsstart. En vanlig kommentar är problem med likviditet. Bland kommentarerna 

märks behov av medel för ytterligare personal, t ex i form av handledare, större lokaler, 

behov av kompetensutveckling eller utrustning/inventarier.  

Några företag uppger att de skulle kunna expandera om de haft tillgång till finansiering.  

Investeringar 

Som tredje svåraste fas att hitta finansiering till företaget anges investeringar. Detta 

svarsalternativ är dock betydligt svagare rankat än företagsstart och expansion (26 %). 

Som exempel på nödvändiga investeringar nämns datorer, fordon och lokaler. Ett företag 

anger att de köpt lokaler istället för att hyra. I dessa fall har säkerheter kunnat ordnas 

genom fastighetens värde. 

Vissa företag anger också att de valt att leasa utrustning, för att kunna lösa behovet. 

I kommentarerna märks en stor spännvidd hos företagen. Ett företag anger att de inte haft 

några problem med att finansiera investeringar, de har kunnat göra investeringar med egna 

medel. Mer vanligt är dock att företag anger att de avstått från att göra investeringar på 

grund av svårigheter att lösa finansieringen. Även om relativt många företag angett det 

som svårt att hitta finansiering till investeringar upplevs det som ett mindre problem, 

jämfört med start och expansionsfas. En försiktig tolkning av svaren pekar mot att 

företagen är i större behov av stärkt likviditet, jämfört med att få tillgång till pengar för 

investeringar i fasta tillgångar.  

Ändrad verksamhet 

En relativt vanlig kommentar är att behov av finansiering uppstår pga. ändra verksamhet. 

Det kan exempelvis handla om att individerna som är sysselsatta inom företaget behöver 

nya arbetsuppgifter, vilket i sin tur ställer krav på förändring hos företaget. Det kan 

exempelvis handla om behov av annan utrustning eller andra lokaler/boenden. En svårighet 

som företagen ställs inför är att behovet av ändrad verksamhet måste ställas mot vilka 

ekonomiska möjligheter företaget har. 
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5.5 Vilken typ av kostnader har ert företag haft mest behov av 
att hitta finansiering till? 

 

Tabell 14 Typ av kostnader som varit svårast att ha hittat finansiering till 

Svarsalternativ 

 

Totalt antal 

svar N=43 

Andel 

Personal för produktion 11 26 % 

Personal för arbetsledning 24 56 % 

Lokaler 26 60 % 

Likviditetsbehov 11 26 % 

Utrustning 10 23 % 

Marknadsföring 9 21 % 

Kompetensutveckling 19 44 % 

Annat 5 12 % 

Inget svar 4 9 % 

Källa: Tillväxtanalys 

 

Företagen anger att de har störst behov av att hitta finansiering till lokaler, personal samt 

kompetensutveckling.  

Personal 

Bland kommentarerna märks en tyngdpunkt på att det finns ett behov av 

arbetsledare/handledare. En återkommande kommentar är att lönekostnaderna är en stor 

del av företagets kostnader, samtidigt framkommer att det finns behov av 

handledarresurser då många anställda/sysselsatta har stort behov av handledning. Ett 

företag uttrycker att det ”inte är lätt att leda människorna”. 

Några företag kommenterar att de initialt inte hade några personalkostnader då de 

sysselsatta personerna i företaget hade arbetspraktik eller arbetsträning. Generellt förefaller 

det enklare att finansiera personal till produktion än handledare/arbetsledning.  

Lokaler 

Många företag anser att de har höga lokalkostnader. I något fall har företaget haft en vilja 

att köpa lokalen, istället för att hyra. Ett företag kommenterar att de fått avslag från banken 

på ett lån avsett för köp av fastighet. Det är också relativt vanligt att kommunen hjälper till 

med hyreskostnaden.  

En annan återkommande kommentar är att företaget egentligen skulle ha behov av 

nya/andra lokaler men att brist på pengar gör att det inte är möjligt att byta lokal. 

Kompetensutveckling 

Många företag (19 av 43) nämner att de har behov av kompetensutveckling av den egna 

personalen men att det är svårt att hitta ekonomiska resurser till det. Det förekommer olika 

lösningar för att ändå kunna få kompetensutveckling till den egna personalen. Exempelvis 
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genom att delta i utbildningar som kriminalvården och/eller socialtjänsten ordnar eller 

genom deltagande i socialfondsprojekt . Ett företag uppger att de fått hjälp med vissa 

utbildningskostnader från Skoopi.  

Stärkt likviditet 

Det allmänna intrycket är att företagen i första hand är i behov av stärkt likviditet. Det är 

ovanligt med kommentarer som handlar om behov av större investeringar. Även om ett 

tiotal företag uttryckt behov av pengar till ”utrustning”, är intrycket att det i dessa fall ofta 

rör sig om mindre belopp, exempelvis för inköp av datorer. 

5.6 Om du skulle summera, var upplever du att de största 
hindren finns för att hitta nödvändig finansiering för ditt 
företag? 

 

Tabell 15 Största hindren för nödvändig finansiering 

Svarsalternativ 

 

Totalt antal 

svar N=43 

Andel 

Attityder hos offentliga stödgivare 16 37 % 

Attityder från offentliga långivare 10 23 % 

Attityder hos banker eller andra 

privata långivare 
16 37 % 

Bristande kunskaper hos offentliga 

stödgivare och privata kreditgivare 
14 33 % 

De offentliga stödformerna är inte 

anpassade till sociala företag 
23 53 % 

Problem med säkerheter 7 16 % 

Tidigare problem med 

privatekonomin som hänger kvar 
3 7 % 

Annat 4 9 % 

Inget svar 7 16 % 

Källa: Tillväxtanalys 

 

Som största hinder för att hitta finansiering anges att de offentliga stödformerna inte är 

anpassade till sociala företag, samt attityder hos offentliga stödgivare och banker. Många 

företag anser också att det finns bristande kunskaper hos offentliga stödgivare och privata 

kreditgivare. 

De offentliga stödformerna är inte anpassade till sociala företag 

Några företag kommenterar att de upplever att det är svårt att konkurrera med Samhall. 

Även kommentarer om svårigheter att få ett bra samarbete med Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa märks. Ett företag uttrycker att de tidigare inte fått personal anvisade från 

AF men att det på senare år fungerat mycket bättre. 

En kommentar som återkommer även under andra frågor är svårigheten med att kunna 

ligga ute med pengar eftersom Arbetsförmedling och socialfondsprojekt betalar ut bidrag i 

efterskott. Det blir därför nödvändigt att företaget har stor kassa för att klara 
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utbetalningarna. Som positiva exempel nämns RESA-projektet där AF betalar ersättning 

till företaget i förskott.  

Ett företag upplever att de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna fylla i de omfattande 

ansökningshandlingar som finns för statsbidragsansökan. Även vid upphandlingar upplevs 

att det är svårt med formalia. 

Ett företag nämner Arvsfondens arbetssätt som ett föredöme, vilket skulle kunna tillämpas 

även i statliga bidrag/stöd. De betalar ut pengar i förskott. De har också en auktoriserad 

revisor som ”kollar upp allting, och man har ordentliga rapporteringar”. 

Ett företag upplever att det offentliga stödet är svårast att få i kontakterna med 

Länsstyrelsen och Socialtjänsten. 

Attityder hos offentliga stödgivare 

Bland kommentarerna märks att några företag anser att offentliga stödgivare ser ner på 

deras verksamhet. Att de inte är ett seriöst företag, eller att många helt enkelt inte vet vad 

ett socialt företag är. Vissa kommentarer pekar på att stöadgivarna har enklare att förhålla 

sig till traditionella tillverkande företag, jämfört med tjänsteproducerande, särskilt inom 

det sociala området. 

Vissa företag ger uttryck för bristande intresse hos den egna kommunen. 

Några företag kommenterar att det är vanligt att företaget får uppmuntrande kommentarer 

att de gör ett bra jobb ”men några pengar kommer inte”. 

Attityder hos banker eller andra privata långivare  

Bland kommentarerna märks att de sociala företagen upplever att de inte blir tagna på 

allvar. Några företag tror att detta beror på okunskap hos banken. Vissa upplever också att 

banken är mer skeptisk till en ekonomisk förening jämfört med ett aktiebolag. 

5.7 Övriga kommentarer 

Ett företag pekar på en intressant aspekt som är något vidare än att placera in i en enskild 

fråga. Företaget anser att det behövs en mer stabil spelplan när det gäller möjligheter att 

hitta finansiering. ”Då kan det bli en slags arbetsro inom företaget, som ju främst är till för 

medlems- och samhällsnyttan”. Företaget förordar att samhället borde sätta en prislapp på 

samhällsnyttan, ”för man måste kunna känna när man arbetar fram den här typen av 

företagsamhet att samhället är berett att gå in och finnas med som en part”.  

Företaget anser att det gäller att hitta olika modeller för hur dessa företag får vara med på 

arenan vid offentliga upphandlingar och där de sociala kriterierna lyfts upp. Det viktiga är 

att kunna visa fram en verksamhet som är duglig, som fungerar och ger resultat. 

Företaget menar också att det finns en fara i att vissa sociala företag, exempelvis 

aktiebolag, utvecklas för mycket med inriktning på affärer och så att kärnuppdraget tappas 

bort. Det intervjuade företaget anger att de äger sig själva, de har en ägandeform som är ett 

kooperativ, och hälften av styrelsen består av de som finns i verksamheten. 
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6 Utveckling av individ- och företagsstatistik 
över arbetsintegrerande sociala företag 

I olika sammanhang har det konstaterats att det är svårt att få närmare information om 

arbetsintegrerande sociala företag. Bland annat konstaterar regeringen att det råder brist på 

statistik och forskning.85 Regeringen gav den 28 januari 2010 Statistiska Centralbyrån 

(SCB) i uppdrag att ta fram statistik om det civila samhället i enlighet med FN:s 

statistiksystem för satelliträkenskaper om ideella organisationer (International 

Classification of Non Profit Organizations [ICNPO]). SCB har genom en genomgång av 

företagsdatabasen identifierat organisationer som hör till det civila samhället. SCB har 

även under 2011 för första gången publicerat statistik över det civila samhällets ekonomi. 
86 

Även om statistiken har förbättrats på många områden visar SCBs utredningsarbete att det 

finns behov av att arbeta vidare med statistikens avgränsningar, verksamhetsindelningar 

och innehåll i olika avseende.  

6.1 Behov 

Regeringen har också gett Tillväxtanalys i uppdrag att kartlägga vilka behov det finns att 

utveckla statistiken över arbetsintegrerande sociala företag.87 

Tillväxtanalys konstaterar att det idag inte är möjligt att hämta någon samlad information 

ur registerdata vilket medför svårigheter att mäta och följa utvecklingen av dessa företag. 

Det innebär också svårigheter att kunna följa upp om de politiska ambitionerna får avsedd 

verkan, exempelvis när det gäller handlingsplanens ambition att det ska skapas fler och 

växande sociala företag. Ur ett uppföljnings- och utvärderingsperspektiv bedömer därför 

Tillväxtanalys att det finns ett behov av bättre statistik på detta område. 

Detta behov måste dock vägas mot de resurser och insatser som behöver vidtas för att 

skapa möjligheter att ur registerdata kunna hämta information om de arbetsintegrerande 

sociala företagen. Med en sammanvägning av vilka insatser som behöver vidtas och den 

nytta som kan skapas är Tillväxtanalys tveksamma till om nyttan väger tyngre än det 

relativt omfattande arbete som behöver läggas ned för att möjliggöra att information kan 

hämtas ur registerdata. Tillväxtanalys skulle för sin del istället rekommendera att statistik 

om dessa företag tillsvidare hämtas ur det manuellt upprättade register som Tillväxtverket 

låtit upprätta och uppdatera88. Det finns möjligheter att ytterligare förbättra kvaliteten från 

det registret genom att komplettera företagsnamnen med organisationsnummer för 

respektive företag. Om information om organisationsnummer finns tillgängligt kan vissa 

sökningar göras i befintliga register, bl.a. av SCB och genom det register över statliga 

företagsstöd som är under uppbyggnad hos Tillväxtanalys. 

I nedanstående text utvecklas Tillväxtanalys skäl för sina bedömningar. 

                                                 
85 Regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. 
86 SCB (2011), Det civila samhället – ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska 

centralbyrån. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2010A01_BR_X105BR1101.pdf  
87 Se uppdragsbeskrivningen till Tillväxtanalys, kap. 1 denna rapport. 
88 Listan kommer att vara uppdaterad under december månad år 2011. 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2010A01_BR_X105BR1101.pdf
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6.2 Nuvarande möjligheter att hämta uppgifter ur registerdata 

Som vi tidigare konstaterat att det inte möjligt att hämta information om arbetsintegrerande 

sociala företag ur registerdata. Vi ska här kort beröra vilka svårigheter som finns. 

6.2.1 Definition 

Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses, enligt regeringens handlingsplan, 

företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): 

• Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få 

och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. 

• Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 

dokumenterat sätt 

• Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter 

• Företag som är organisatorisk fristående från offentlig verksamhet 

Ur registerdatasynpunkt är det inte möjligt att hämta information om sociala företag utifrån 

denna definition. För att möjliggöra detta behöver en ny och betydligt skarpare definition 

arbetas fram, vilket också regeringen konstaterar i handlingsplanen. För att skapa 

jämförbarhet mellan olika länder är det lämpligt att en sådan definition utvecklas i ett 

europeiskt sammanhang. Det får dock bedömas som en svår uppgift att skapa en definition 

som enbart täcker in dessa företag. 

6.2.2 Verksamhetens inriktning 

SNI kod 

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s klassifikation, NACE 

Rev.2.89 SNI är primärt en aktivitetsindelning som innebär att produktionsenheter, som 

företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag, 

arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). De nya SNI 2007 koderna infördes i 

SCB:s Företagsdatabas vid årsskiftet 2007/2008 och används vid all näringsgrenskodning i 

databasen från 2008 (av Skattemyndigheten från 071210)90. 

De arbetsintegrerande sociala företagen bedriver, som vi nämnt tidigare, en mängd olika 

verksamheter. T ex hunddagis, möbelrenovering, caféverksamhet mm. De har även olika 

inriktning på sin verksamhet genom att de riktar sig till olika anställda. Det kan exempelvis 

handla om fysiska och/eller psykiska funktionshinder, personer med tidigare 

drogproblematik, personer med tidigare kriminalitet eller personer som av olika 

anledningar inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. Det är inte ovanligt att ett socialt 

företag har medarbetare med olika behov och olika bakgrund. 

Det finns idag ingen befintlig SNI-kod som kan vara tillämplig för att ringa in dessa 

företag, då samma aktivitet ska ha samma SNI-kod oavsett om den utförs av sociala företag 

eller av andra ”vanliga” företag. 

En ny svensk SNI-standard skulle initieras om en revidering av NACE Rev.2 sker, vilket 

ligger på EU-nivå. 

                                                 
89 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/EN/KS-RA-07-015-EN.PDF  
90 http://www.foretagsregistret.scb.se/  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/EN/KS-RA-07-015-EN.PDF
http://www.foretagsregistret.scb.se/
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Associationsform 

Det är inte heller möjligt att avgränsa en sökning i Företagsregistret genom att begränsa 

sökningen till att enbart omfatta företag inom en viss associationsform. Som tidigare 

nämnts har de arbetsintegrerande sociala företagen olika associationsformer. De kan 

exempelvis vara ideell förening, ekonomisk förening eller aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning.  

Sökning på företagets namn 

Ett alternativ vore att söka information genom registerdata med en fritextsökning på 

företagets namn. Det skulle exempelvis kunna handla om att välja ut företag som 

innehåller ”arbetsintegrerande” i namnet, eller något annat lämpligt sökord. Inte heller en 

sådan selektering är idag möjlig. Dels beroende på att företagen har namn som inte vid en 

första anblick ger vägledning om att de är ett arbetsintegrerande socialt företag (t ex 

”Ekoringen”, ”Skånejobb”, ”Medvind”). Dels beroende på att källor som används inte 

alltid har det korrekta registrerade namnet för företagen och kan då inte sökas i 

Företagsregistret. 

6.2.3 Sammanfattning utveckling av statistik 

Tillväxtanalys konstaterar att det idag inte är möjligt att hämta information om 

arbetsintegrerande sociala företag ur registerdata. En väg att gå för att lösa detta skulle 

kunna vara att utarbeta en ny, skarpare, definition av dessa företag som fastställs i 

förordningstext. För att skapa möjligheter att göra jämförelser mellan olika länder bör dock 

en sådan definition tas fram genom ett samarbete mellan ett flertal länder, exempelvis 

inom EU. Tillväxtanalys bedömer dock att svårigheterna att kunna skapa en sådan tydlig 

definition som ringar in dessa företag är stora. Även EU-kommissionen ställer sig 

avvaktande till att arbeta fram en ny definition.91 

Det finns idag ingen förordning som specifikt hanterar sociala företag. Däremot finns en 

förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga92. Denna förordning berör dock bara delvis individer som kan ha sin 

sysselsättning i ett arbetsintegrerande socialt företag eftersom de sociala företagen även har 

medarbetare som inte har någon funktionsnedsättning. 

Med tanke på att de arbetsintegrerande sociala företagen ändå är relativt få, i förhållande 

till andra företagsgrupper, föreslår Tillväxtanalys att data hämtas utifrån det manuella 

register som Tillväxtverket låtit upprätta. Genom att ytterligare förbättra detta register 

finns möjligheter att få djupare information om de arbetsintegrerande sociala företagen och 

deras utveckling. 

Tillväxtanalys föreslår därför att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att ansvara för att 

hålla ett manuellt register ajour för de arbetsintegrerande sociala företagen. Utifrån ett 

sådant register, som även bör innehålla företagens organisationsnummer, är det möjligt att 

närmare följa utvecklingen av dessa företag, och ge en djupare bild av deras utveckling, 

exempelvis i ekonomiska termer. 

                                                 
91 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:SV:PDF sid 4. 
92 Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför 

nedsatt arbetsförmåga. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:SV:PDF
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Faktaruta 

Vad är det som styr ny bransch eller ny juridisk form? Kan vi bestämma detta i Sverige? 

Ny Branschindelning 

En ny branschindelning (svensk SNI-standard) är aktuellt först vid en revidering av den 

underliggande branschindelningen på EU-nivå (NACE) som i sin tur har koppling till FN:s 

näringsgrensindelning ISIC. 

SNI-koder på företag 

När ett företag registrerar sig anger de SNI-kod via verksamt.se eller via Skatteverket. På 

Skatteverket anger företaget SNI-kod eller kan få hjälp med kodning genom att med ord 

beskriva sin verksamhet. 

Om ett företag byter verksamhet ska de ändra SNI-kod hos Skatteverket på samma sätt 

som för nyregistrerade företag. 

Nyregistreringar och ändringar av SNI-kod skickas från Skatteverket till Företagsdatabasen 

(FDB) en gång i veckan. 

FDB får även feedback om ändringar från företagen själva, Statistikgrenarna på SCB och 

externa kunder till SCB:s företagsregister (Basun). Om det visar sig vara en ändring av 

verksamheten så uppdateras FDB.  

Juridisk form  

Skatteverket sätter juridisk form på alla nyregistrerade företag. Subjektregistrerande 

myndigheter skickar registreringar av företag med företagsform till Skatteverket som 

utifrån företagsformen sätter juridisk form.  

Undantag är enskild näringsidkare som FDB sätter en juridisk form på i sitt register.  

Exempel på subjektregistrerande myndigheter är  

Bolagsverket (AB, HB, Ek. för. m.m.) 

Skatteverket (Ideella föreningar, Enskild näringsidkare m.m.)  

Kammarkollegiet (Registrerade trossamfund)  

Statistiska centralbyrån (Offentliga sektorn) 

Länsstyrelser (Stiftelser) 
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7 Analys, slutsatser och förslag 

Detta kapitel består av två delar. Inledningsvis sammanfattas de analyser och beskrivningar 

som tidigare mer ingående berörts i rapporten. Efter detta följer Tillväxtanalys förslag i 

enlighet med uppdragsbeskrivningen. 

7.1 Sammanfattande analys 

7.1.1 Arbetsintegrerande sociala företag – hur ska de uppfattas? 

Samhällsnytta och/eller tillväxt? 

Denna rapport handlar om arbetsintegrerande sociala företag och deras användning och 

behov av statligt finansieringsstöd. Som framkommit på olika ställen i texten har dessa 

företag vissa speciella kännetecken, det mest framträdande är den uttalade sociala 

inriktningen. Något förenklat kan man hävda att dessa företag inte har ekonomisk tillväxt 

som främsta drivkraft, utan målet med verksamheten handlar snarare om deras sociala 

ambitioner. Företagen är med andra ord mer orienterade mot samhällsnytta än strikt 

ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Nyttan med de sociala företagen bör i första hand 

ses mot den bakgrunden, snarare än att deras verksamhet ska mätas i ekonomiska termer 

och jämföras med företag som har ekonomisk tillväxt som främsta drivkraft. 

Med andra ord kan det argumenteras för att det finns skillnader mellan de 

arbetsintegrerande sociala företagen och ”traditionella tillväxtföretag”. Att en viss 

företagsgrupp har speciella särdrag hävdas dock ofta även av andra grupper, vilket inte 

sällan initierar diskussioner om någon form av särbehandling riktade till just den gruppen. 

Det kan exempelvis handla om företag inom vissa branscher, storleksklasser, 

ålderssegment, geografisk hemvist eller attribut knutna till företagaren själv som livsstil, 

ålder, genus, etnicitet etc. Vid en bedömning om en sådan ”unik” företagsgrupp 

missgynnas av utformningen av befintligt regelverk, t.ex. avseende företagsstöd, räcker det 

inte att endast fokusera en av ovanstående aspekter. Flera faktorer kan påverka ett företags 

finansieringsmöjligheter.93 

Ur ett statligt nationellt perspektiv finns dock ett intresse av att undvika särlösningar för 

varje företagsgrupp som kan uppfattas unik, eftersom detta snabbt skulle leda till ett 

svåröverblickbart stödsystem med bl.a. vanskliga konkurrensaspekter som följd. En stor 

mängd speciallösningar skulle bidra till att öka fragmentiseringen, vars omfattning redan 

idag möter viss kritik. 

Vid en kontroll av de arbetsintegrerande sociala företagens profil framkommer att en större 

andel av dessa är verksamma inom tjänstenäringar, än vad som är fallet hos den totala 

företagspopulationen. Vi vet också att de sociala företagen är yngre än genomsnittet för 

samtliga företag. De är även överrepresenterade i vissa mindre storlekssegment (5-9, 10-

49) i en indelning efter antalet anställda. Det finns med andra ord flera faktorer som skulle 

kunna påverka dessa företags finansieringsmöjligheter. Företag inom tjänstenäringar skulle 

kunna ha större svårigheter att hitta kapital, jämfört med företag inom exempelvis 

                                                 
93 Se t.ex. Tillväxtanalys (2011), Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd? där skillnader i 

fördelning av vissa regionala företagsstöd mellan företag ledda av män eller kvinnor nästan helt 

kunde förklaras av branschtillhörighet och företagsstorlek. 
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tillverkningsindustrin där lån i högre utsträckning används i fasta tillgångar, vilket i sin tur 

kan underlätta frågan om säkerheter. Vi vet också att ett företag som verkat längre på 

marknaden, förutsatt att det skött sig, har större möjligheter att hitta kapital än ett nystartat 

företag utan ”track record”. 

Läsaren bör göras uppmärksam på att redovisningen av de arbetsintegrerande sociala 

företagens användning och behov av statligt finansieringsstöd sannolikt ger en något skev 

bild med tanke på att undersökningen bygger på befintliga företag. Med andra ord kan det 

hållas för troligt att gruppen företag som stått i begrepp att starta, men som inte kunnat lösa 

sin finansiering, har en dystrare bild av möjligheterna att hitta finansiering än de företag 

som intervjuats inom ramen för denna undersökning. 

Produktionen i de arbetsintegrerande sociala företagen, mål eller medel? 

Finns det då tecken på att de arbetsintegrerande sociala företagen är unika? Som tidigare 

framkommit i texten är att det inte helt enkelt att beskriva dessa företag. Å ena sidan 

framställs de som vilka företag som helst, å andra sidan har de tydliga kännetecken som 

gör att de skiljer sig från vanliga företag. Detta bidrar till att de statistiskt sett är svåra att 

ringa in. Svårigheten att definiera och beskriva företagen kan också bidra till att företagen 

själva har svårt att kommunicera sin verksamhet vilket i sin tur kan bidra till svårigheter att 

hitta finansiering. Bland annat av den anledningen att långivarna inte har närmare 

kunskaper om de sociala företagen. 

En del av svårigheten kan ligga i hur deras verksamhet beskrivs. En observation är att de 

sociala företagen själva ofta anger att deras verksamhet är de tjänster eller varor som 

företaget producerar. Ett företag som driver hunddagis uppger i regel att det är det som är 

verksamheten. Likaså om det gäller café, städning och hushållsnära tjänster eller annat. 

Som vi tidigare visat får företagen sin SNI kod efter denna logik. 

Ett annat sätt att beskriva dessa företag skulle kunna vara att utgå från att deras verksamhet 

handlar om någon form av rehabilitering av individer som har svårigheter att integreras i 

arbetslivet och i samhället. Den gemensamma nämnaren för de sociala företagen skulle 

kunna uttryckas som att de säljer rehabiliteringstjänster, dvs. producerar välfärdstjänster. 

Åtminstone ett företag kommenterade detta i urvalsundersökningen med att synen från det 

allmänna är att de ger bidrag till företaget, medan företaget å sin sida anser att de säljer 

(rehabiliterings-) tjänster. Med ett sådant resonemang blir företagets produktion av varor 

eller tjänster, exempelvis i form av hunddagis eller caféverksamhet mer ett medel i 

rehabiliteringen än företagets egentliga kärnverksamhet. Produktionen av varor eller 

tjänster skulle med en sådan utgångspunkt mer ses som ett nödvändigt redskap för att 

kunna erbjuda individerna meningsfull sysselsättning, kombinerat med att verksamheten 

också ger företaget intäkter. Med en sådan tolkning skulle kärnan i verksamheten kunna 

vara någon form av ”rehabilitering” om vi också låter det begreppet inkludera ett bredare 

perspektiv där insatser leder till att en individ stärks och genom det kan hitta 

sysselsättning. 
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Resonemanget kan illustreras med följande enkla, schematiska, figur: 

Figur 3 Principskiss arbetsintegrerande sociala företag och ”vanliga företag” 

 

 

I typfall A strävar företaget efter att integrera människor i arbetslivet och samhället. I detta 

arbete producerar företaget varor eller tjänster, men företagets huvudmål är inte själva 

produktionen, utan resultatet/målet är att snarare att bidra till att individerna integreras i 

samhället och arbetslivet och genom det uppnå en social vinst. (I förlängningen förväntas 

detta också leda till en samhällsekonomisk vinst). 

I typfall B, som mer beskriver ett ”vanligt företag” är målet ekonomisk vinst. Det vill säga 

genom konkurrenskraftig produktion av varor eller tjänster kan företaget generera 

ekonomisk vinst (som sedan kan disponeras på olika sätt). 

Ovanstående kan också uttryckas som att företagets mål i fall B är tillväxtorienterat 

(vinstmaximerande), medan företag A är välfärdsorienterat (maximerar samhällsnytta), i 

detta fall att ge individer ett arbete. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är vinsterna stora om exempelvis en före detta 

missbrukare börjar arbeta och betala skatt. De arbetsintegrerande sociala företagen svarar 

därför genom sin verksamhet för stor samhällsnytta. Enligt vissa beräkningar kan 

samhällsvinsterna uppgå till uppemot 1 miljon kronor/anställd och år.94 Naturligtvis 

varierar samhällsnyttan beroende på individernas bakgrund.95  

De sociala företagen, en heterogen företagsgrupp 

I urvalsundersökningen framkommer tydligt företagsgruppens heterogenitet. Vissa företag 

drivs i hög utsträckning utifrån marknadsmässiga grunder på ett sätt som mycket liknar ett 

traditionellt företag, medan andra drivs på ett sätt som ligger långt från ett marknadsdrivet 

företag.  

                                                 
94 Se exempelvis Nilsson I och Wadenskog A (2005), Ur samhällets perspektiv, Sammanfattning av 

rapport om Socioekonomiska bokslut för Vägen ut! Kooperativen och Basta Arbetskooperativ. 
95 NUTEK (2007). Programförslag för fler och växande sociala företag. Sid. 35-36 
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Spännvidden på företagen kan förenklat illustreras enligt nedanstående principskiss: 

Figur 4 De sociala företagen, en heterogen företagsgrupp 

 

 

 

x x x x x x  

 

  -Tillväxtorientering-   

Låg     Hög 

 

Avsikten med skissen är att illustrera den stora spännvidden inom gruppen sociala företag 

(liksom spännvidden är stor också bland traditionella företag). De företag som i 

urvalsundersökningen angett att de inte har svårigheter att hitta finansiering förefaller i 

högre utsträckning vara mer kommersiellt inriktade än de företag som anger att de har 

svårt att hitta finansiering.  

Med reservation för mycket få observationer visar den tidigare redovisningen att de 

arbetsintegrerande sociala företagen i och för sig förefaller ha möjlighet att komma i 

åtnjutande av statligt finansieringsstöd om än i svårbedömd omfattning. 

Datamaterialet utesluter inte att det finns en svårighet för de arbetsintegrerande sociala 

företagen att kunna komma ifråga för de statliga företagsstöden. Det finns därför anledning 

att något diskutera de statliga stödens uppbyggnad. I exempelvis förordningen om 

regionalt bidrag till företagsutveckling (2000:283) framgår att syftet med stödet är att 

främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt. Vidare 

uttrycker förordningen att bidrag kan lämnas till små- och medelstora företag som bedriver 

verksamhet på marknadsmässiga villkor.  

De sociala företagen passar inte riktigt in i stödens inriktning på ekonomisk tillväxt 

eftersom de helt enkelt har andra övergripande syften och mål med sin verksamhet. I 

handläggningen av de statliga finansieringsstöden finns måhända även andra frågor som 

inte är helt enkla att hantera. En sådan fråga är konkurrensaspekten. Med tanke på att en 

övervägande majoritet av dessa företag har sin avsättning på den lokala marknaden riskerar 

ett företagsstöd snedvrida konkurrensen på ett icke önskvärt sätt. En annan delikat fråga 

kan vara hur begreppet marknadsmässiga villkor ska tolkas. Av de samtal som förts inom 

detta uppdrag förefaller stödgivare/långivare och de sociala företagen ha olika tolkningar 

och uppfattningar om detta. 

7.1.2 Stödsystem 

Fragmentiserat och projektbaserat 

Intrycket är att det råder en viss fragmentisering inom området sociala företag. Olika typer 

av statliga initiativ finns för vissa grupper/inriktningar inom de sociala företagen, 

exempelvis särskilda statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller 

sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Bilden är dock att olika stöd 

Arbetsintegrerande sociala företag 
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eller initiativ i första hand riktar sig till grupper av individer som kan vara anställda av ett 

socialt företag. 

Däremot finns det inget samlat statligt system som hanterar de sociala företagen ur ett 

företagsperspektiv. Möjligen är det delvis ett resultat av att detta ännu är ett relativt nytt 

område, i vart fall utifrån ett företagsperspektiv. Av urvalsundersökningen framkommer att 

det är stor variation på hur företagen skaffar finansiering. En bild är att det är vanligt att 

företagen söker olika typer av projektmedel. En svårighet med dessa är att de är 

tidsbegränsade och i regel riktade mot vissa ändamål/grupper, vilket ger en ”ryckighet” när 

det gäller planering och långsiktighet. Dessutom är det vanligt att projektmedlen kräver att 

verksamheten ska vara innovativ och nydanande, vilket innebär svårigheter att använda 

dessa medel för företagens långsiktiga utveckling. 

Helhetsbilden är att de politiska verktygen till övervägande del är individorienterade och 

inte företagsorienterade. 

Individstöd är inte företagsstöd 

De flesta arbetsintegrerande sociala företag har anställda som har någon form av 

individstöd från samhället. Dessa stöd bör dock inte blandas ihop med företagsstöd. De 

individstöd som en anställd kan bli beviljad från Arbetsförmedlingen, exempelvis 

lönebidrag, är stöd som är avsedda att uppväga en individs nedsatta arbetsförmåga. Det vill 

säga att ur arbetsgivarens ekonomiska perspektiv blir den anställde jämförbar med andra 

anställda med full arbetsförmåga. 

Ur ett sådant perspektiv är inte avsikten att företaget ska ges en subvention i form av billig 

arbetskraft, utan avsikten är att individen ska kompenseras för bortfall av viss 

arbetsförmåga. Genom denna konstruktion ska stödet betraktas som kostnadsneutralt och 

inte innebära snedvriden konkurrens. 

Upphandling och attityd 

Fokus i denna undersökning ligger, enligt uppdraget, på statligt finansieringsstöd. Givetvis 

påverkar även en rad andra faktorer dessa företags ekonomiska förutsättningar. Ett sådant 

tydligt exempel är den offentliga sektorns upphandlingar. Förutom själva benägenheten att 

upphandla tjänster som levereras av sociala företag blir även upphandlingsregler och 

offentliga myndigheters hantering av dessa av stor betydelse. Beroende på hur 

möjligheterna att ta hänsyn till sociala aspekter nyttjas i upphandlingar påverkas 

möjligheterna för sociala företag att vinna anbud och leverera olika typer av tjänster.  

Även kommunens inställning till sociala företag påverkar deras möjlighet att driva 

verksamhet. En kommun kan underlätta för de sociala företagen att utvecklas genom att 

aktivt pröva att delar av den kommunala verksamheten kan drivas i sociala företags regi 

samt genom att undvika att kommunen driver samma typ av verksamhet som lagts ut på de 

sociala företagen. 

De företagsintervjuer som Tillväxtanalys genomfört stärker bilden av att det är kommunen 

som uppfattas som den viktigaste offentliga aktören när det gäller att stödja dessa företag. 

7.1.3 Användning av statligt finansiellt stöd 

En viktig del i detta uppdrag är att undersöka hur många av de arbetsintegrerande sociala 

företag som fått statligt finansieringsstöd. En genomgång av tillgänglig data visar att totalt 

åtta företag varit aktuella under perioden 1995-2010. Företagen har sammanlagt erhållit ca 
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1,3 Mkr (dvs. i genomsnitt ca 80 000 per år) ur stödformen ”regionalt bidrag till 

företagsutveckling”. Med tanke på att tidsperioden är 16 år får nog den summan betraktas 

som tämligen blygsam. Några närmare jämförelser mellan de sociala arbetsintegrerande 

företagen och företagsstocken som helhet är inte försvarbart att göra p.g.a. det fåtal 

observationer som finns för de sociala företagen. Den slutsats som går att dra får därför 

stanna med att det finns exempel på att sociala arbetsintegrerande företag erhållit stöd. 

Regelverket innebär således inget absolut stopp. Befintligt datamaterial stödjer inga 

slutsatser om extrema avvikelser vare sig när det gäller under- eller överrepresentativitet. 

Förekomsten av regionala skillnader i bedömning och attityd kan inte uteslutas.  

En sammantagen slutsats efter analys av stödförordningen, intervjuer med företagen96 och 

samtal med stödhandläggare pekar dock på att stödförordningen inte riktigt är utformad på 

ett sådant sätt att de arbetsintegrerande företagen passar in i förordningens syften.  

Även ALMI:s verksamhet med företagslån uppvisar samma mönster. Här har fyra 

arbetsintegrerande sociala företag fått företagslån under perioden 2000 – 2010. ALMI:s 

uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt 

stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Inom 

låneverksamheten läggs stor vikt vid affärsmässighet. Även här framträder bilden att de 

arbetsintegrerande sociala företagen inte riktigt passar in i ALMI:s företagslån, även om 

det förekommer att sådana företag fått företagslån. 

De arbetsintegrerande sociala företagen förefaller med andra ord kunna få stöd ur de 

befintliga systemen. Det är därför svårt att peka på formuleringar i förordningarna som 

direkt hindrar dessa företag från möjligheten att kunna få stöd. Däremot är bilden att dessa 

företags mål och inriktning inte passar in i de befintliga företagsstöden med tanke på 

avsikten med dessa stöd. Inte minst avseende ekonomisk tillväxt. 

Av urvalsundersökningen framkommer bilden av att den viktigaste offentliga aktören när 

det gäller att stödja dessa företag är kommunen. Detta leder till att företagen i hög 

utsträckning är beroende av kommunens och regionens inställning. Med reservation för ett 

mycket begränsat antal observationer kan det ändå noteras att det verkar finnas stora 

regionala skillnader i tillämpningen av stödförordningarna. Två regioner står för 14 av 16 

ärenden med utbetalningar inom stödformen ”regionalt bidrag till företagsutveckling”.  

Tillväxtanalys bedömer att det inte är lämpligt att justera de befintliga förordningarna som 

reglerar företagsstöden, för att på så sätt underlätta att fler sociala företag kan få stöd. 

Dessa förordningar har tillkommit utifrån andra syften, främst utifrån ekonomiska 

tillväxtmål genom stärkta företag och därmed stärkt regional konkurrenskraft. Dessa motiv 

får fortfarande anses aktuella. Vid en eventuell justering riskeras en betydligt ökad 

otydlighet avseende stödens mål. 

7.1.4 Behov av statligt finansieringsstöd 

Den övergripande bilden från urvalsundersökningen är att en stor majoritet av de 

undersökta företagen, 72 procent (31 av 43), upplever ett behov av förbättrad finansiering. 

Det tyder därmed på ett upplevt gap mellan (tillgängligt) utbud och efterfrågan av externt 

kapital för dessa företag. Observera att detta gap kan ha olika orsaker. Det kan handla om 

att företagen har andra mål med sin verksamhet än vad som är förväntat inom en viss 

finansieringsstruktur, regionala skillnader i inställning och/eller prioriteringar bland 

                                                 
96 Över hälften av företagen (23/43) påpekar detta explicit 
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finansiärer, problem med matchning (aktörer på utbuds- och efterfrågesidan hittar inte 

varandra), företagens ålder, storlek och branschtillhörighet, problem med säkerheter eller 

låg grad av egen finansiering. 

Samtidigt framträder en annan bild hos drygt en fjärdel av företagen, 28 procent (12 av 

43), som uppger att de inte har något behov av statliga insatser för förbättrade 

finansieringsmöjligheter. Detta understryker att gruppen arbetsintegrerande sociala företag 

långtifrån är en homogen grupp vilket leder till slutsatsen att det inte finns en lösning som 

passar samtliga företag.  

Av urvalsundersökningen framgår att det största behovet av extern finansiering finns vid 

företagsstart och expansion. 

Av de 31 företag som uppgett att de har haft behov av extern finansiering, uppger så 

många som 61 procent (19/31) att de fått någon form av offentligt bidrag/subvention. Av 

svaren framkommer att det är vanligt att hemkommunen hjälper till på olika sätt, t ex 

genom ”startbidrag”, personalkostnader eller hyreskostnader. Kommunerna förefaller ta ett 

stort ansvar, (även om de också får kritik av många sociala företag). Det finns dock vissa 

formella svårigheter för en kommun att stödja företagen, även om viljan finns. En sådan 

svårighet är att kommunen enligt kommunallagen i princip inte får lämna bidrag eller 

subvention till ett enskilt företag. Stödgivning till företag i Sverige sker i princip enbart av 

staten.  

Att det ändå är vanligt att hemkommunen stödjer de sociala företagen innebär att villkoren 

och möjligheterna för de sociala företagen är påtagligt olika beroende var de är 

verksamma. Vi har tidigare nämnt att också regionerna/länen har olika syn på dessa 

företag. Hemkommunens och regionens inställning har alltså stor betydelse för de sociala 

företagens villkor att bedriva verksamhet. 

I urvalsundersökningen framträder också en tämligen spretig bild över hur de 

arbetsintegrerande sociala företagen skaffat pengar, både i skedet före företagsstarten och i 

samband med företagsstarten. Det är relativt vanligt att företaget fått finansiering genom 

stöd från ett stort antal offentliga aktörer. Exempelvis kommunen, medel från 

socialfonden, Socialstyrelsen, landsting mm. Det är också vanligt att företagen har fått 

medel från olika fonder, exempelvis arvsfonden, organisationer, samt genom olika typer av 

projekt.  

En gemensam nämnare bland de sociala företag som uppger att de kunnat lösa den externa 

finansieringen genom banklån är att dessa har någon form av säkerheter. Tillväxtanalys 

bedömer just frågan om säkerheter som viktig för att kunna lösa ett finansieringsbehov. Ett 

eventuell statligt initiativ för att stärka dessa företags möjligheter att finna extern 

finansiering bör därför kunna vara att överväga säkerheter/kreditgarantier. 

En annan observation är att de arbetsintegrerande sociala företagen uppvisar stor 

spännvidd, från stora etablerade företag som har stor kompetens och erfarenhet av att driva 

företag, till små företag med bristande kunskaper och erfarenheter från företagsledning. 

Detta avspeglas sannolikt också vid dessa företags kontakter med banker. Vissa företag 

uppger att de inte har några svårigheter att få banklån, medan andra står långt ifrån 

möjligheten av att få banklån. 

En annan del handlar om att vissa företag inte är mogna eller tillräckligt förberedda inför 

en första kontakt med banken. Vid ett samtal med EKO-banken bekräftas denna bild. 

Möjligheterna att få banklån försvåras av höga transaktionskostnader då banken får 
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använda många timmar tillsammans med kund innan det finns ett underlag av tillräcklig 

kvalitet.  

Tillväxtanalys bedömer därför sammantaget att behovet av statligt finansieringsstöd till 

dessa företag i första hand handlar om statliga kreditgarantier samt stärkt 

företagsrådgivning. 

7.1.5 Statistik 

Tillväxtanalys bedömer det inte som en framkomlig väg att utveckla former så att 

information om arbetsintegrerande sociala företag kan hämtas ur registerdata. Som nämnts 

tidigare i texten saknas det idag någon befintlig SNI kod som skulle kunna täcka in de 

arbetsintegrerande sociala företagen. Att justera SNI kod är en omständlig procedur som 

måste hanteras på EU-nivå. Dessutom visar en genomgång av de befintliga 

arbetsintegrerande företagens SNI tillhörighet på den stora spännvidd som förekommer, 

vilket i sin tur pekar på svårigheterna att bestämma dessa företags verksamhet. 

Med tanke på att de arbetsintegrerande företagen endast utgör ca 0,2 promille av 

företagsstocken får det anses som svårt att motivera tillkomsten av en SNI kod just för 

denna företagsgrupp. 
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7.2 Förslag 

Tillväxtanalys lämnar följande förslag: 

• Regeringen bör ge Tillväxtverket i uppdrag att upprätthålla ett manuellt register över 

arbetsintegrerande sociala företag. Ett sådant register bör löpande uppdateras samt 

kompletteras med organisationsnummer för att underlätta möjligheterna till framtida 

uppföljningar. 

• De befintliga stödförordningarna för företagsstöd (t.ex Regionalt bidrag till 

företagsutveckling) bör inte justeras i syfte att underlätta för arbetsintegrerande sociala 

företag att hitta finansiering. 

• Om regeringen så önskar kan en djupare analys genomföras för att undersöka 

möjligheterna till att utforma ett riktat stöd till de sociala företagen i syfte att underlätta 

för dessa att hitta finansiering. En sådan fördjupad analys kan förslagsvis innefatta: 

o exempel på hur andra länder utformat statliga stöd till sociala företag 

o närmare överväganden om vad kommissionens initiativ för att stödja sociala 

företag kan innebära för Sverige.  

o behovet av en förordning om sociala företag 

o överväganden om hur ett nationellt initiativ kan förenas med EU:s 

statsstödsregler 

o pröva möjligheterna att utforma system för förbättrade möjligheter till 

säkerheter/kreditgarantier, samt förbättrad företagsekonomisk rådgivning. 

7.2.1 Statistik 

Tillväxtanalys bedömer det inte som en framkomlig väg att utveckla former så att 

information om arbetsintegrerande sociala företag kan hämtas ur registerdata. Av den 

anledningen bör ett manuellt register istället användas. Tillväxtverket har idag ett sådant 

register. Genom att föra till organisationsnummer på de namngivna företagen kan 

ytterligare information hämtas vilket skulle underlätta möjligheterna att genomföra 

uppföljningar av hur företagen utvecklas, exempelvis i ekonomiska termer. 

7.2.2 Förbättrad finansieringssituation 

Politiskt avvägande - en nyckelfråga 

Tillväxtanalys bedömer att det inte är lämpligt att justera de befintliga förordningarna som 

reglerar företagsstöden, för att på så sätt underlätta att fler sociala företag kan få stöd. 

Dessa förordningar har tillkommit utifrån andra syften, främst utifrån ekonomiska 

tillväxtmål genom stärkta företag och därmed stärkt regional konkurrenskraft. Dessa motiv 

får fortfarande anses aktuella. Vid en eventuell justering riskeras en betydligt ökad 

otydlighet avseende stödens mål. 

Tillväxtanalys anser att det är en politisk uppgift att ta ställning till alternativet - om ett 

särskilt statligt finansieringsstöd bör utformas riktat till de sociala företagen. Som antytts 

tidigare i texten innehåller en sådan frågeställning flera aspekter för politisk avvägning. 
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Den första aspekten är att utforma en tydlig och användbar definition för att försäkra sig 

om att de satsade resurserna verkligen når det företagssegment som avses.97  

Den andra aspekten handlar om vilket mål ett sådant eventuellt statligt initiativ ska verka 

emot. Det finns åtminstone två huvudspår att beakta; ett tillväxtorienterat och ett 

välfärdsorienterat. Ett mål kopplat till det förra spåret skulle kunna formuleras i termer av 

att få fler och växande arbetsintegrerande företag. Ett sådant fokus ligger således primärt 

inom näringspolitiken. Ett mål knutet till det senare spåret skulle kunna vara att underlätta 

för dessa företag att utföra ett ”välfärdsuppdrag” och därigenom bidra till att fler individer 

kommer i arbete. I detta fall skulle inte syftet primärt vara att stimulera tillväxt i företagen, 

utan istället stimulera till att integrera fler individer i samhället och arbetslivet. En sådan 

statlig åtgärd kan vara mer orienterad mot socialpolitik och arbetsmarknadspolitik. Här blir 

det med andra ord en fråga om vilket perspektiv som ska vara det dominerande, 

individperspektivet eller företagsperspektivet, näringspolitiska mål eller mål inom social- 

och arbetsmarknadspolitiken. 

En tredje aspekt är att ta ställning till är hur en eventuell främjandeinsats ska utformas för 

att ge avsedd effekt. Olika typer av insatser kan antas få olika effekt på de 

arbetsintegrerande företagen. Som framkommit tidigare i texten är de arbetsintegrerande 

sociala företagen en heterogen grupp. Företagen ligger på olika avstånd från de 

”traditionella” företagen i sitt agerande. Vissa kan antas konkurrera om uppdrag på den 

öppna marknaden medan andra ligger betydligt längre ifrån ett marknadsmässigt 

företagande. De senare kan t.ex. ha anställda som av olika anledningar står längre ifrån ett 

ordinarie arbete.  

Beroende på vilken stödinsats som väljs kommer effekterna att bli olika för olika 

delgrupper av de arbetsintegrerande företagen. Om den politiska viljan är växande sociala 

företag är det troligt att relativt små insatser för företag som står nära marknaden kan få 

stor effekt, exempelvis rådgivnings-/informationsinsatser eller system för förbättrad 

tillgång till bankgarantier. Om däremot stödens avsikt är att förbättra effekterna i form av 

ökad integrering av personer med svårigheter i samhället och på arbetsmarknaden, kan 

andra typer av statliga insatser behövas. Exempelvis genom ökad, långsiktig, upphandling 

av ”rehabiliteringstjänster” från dessa företag.  

Till detta ska även läggas ytterligare en utformningsaspekt, nämligen att de valda 

insatserna kan genomföras utan att riskera oönskade undanträngningseffekter. Det kan inte 

uteslutas att det finns sådana risker, exempelvis genom att ett arbetsintegrerande företag 

konkurrerar ut andra företag på marknaden. Här kan det finnas en inbyggd svårighet om 

det visar sig att de arbetsintegrerande företagen kan anses få tillgång till stöd/subventioner 

som andra företag inte har tillgång till, samtidigt som företaget i stor utsträckning drivs 

utifrån ambitioner att växa och utvecklas på marknaden. I samband med slutlig utformning 

av ett eventuellt stöd bör även möjligheter för uppföljning och utvärdering beaktas.  

Ovanstående frågeställningar får bedömas vara utpräglade politiska avvägningsfrågor. Det 

vill säga innan ett eventuellt selektivt statligt stöd utformas bör riktningen och avsikten 

med ett sådant stöd anges av den politiska nivån.  

 

 

                                                 
97 Jämför diskussioner om vertical efficiency och targeting. Se t.ex. Barr N, (1998), The Economics 

of the Welfare State. 
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EU-kommissionens initiativ 

Frågan om ett eventuellt statligt riktat stöd behöver också beaktas i ett europeiskt 

sammanhang. Kommissionen har under hösten 2011 tagit ett initiativ för att främja sociala 

företag.98 Kommissionen anser: 

 ”att de sociala företagens finansieringssystem är underutvecklat i jämförelse med det 

som andra företag har tillgång till. Allt fler investerare vill emellertid koppla sociala 

eller miljömässiga resultat till sin legitima strävan att få avkastning på investeringarna, 

samtidigt som man främjar långsiktiga målsättningar av allmänt intresse”.99  

Kommissionen vill därför införa ett europeiskt instrument som stödjer finansiering av 

sociala företag så att offentliga och privata aktörer kan investera mer i dessa företag. 

Kommissionen uttrycker att det behövs en rättslig ram som möjliggör ett sådant 

investeringsverktyg på europeisk nivå.  

Initiativet omfattar ett antal förslag som syftar till att stärka de sociala företagen. Bland 

förslagen märks följande punkter: 

• Europeiska investeringsfonden undersöker möjligheten att i början av 2012 införa en 

tjänst för ”egna medel” (ESIEF21), avsedd för investeringar i fonder som syftar till att 

åstadkomma en social effekt. 

• Fortsätta att underlätta möjligheterna att få mikrokrediter genom EU-instrumentet 

”Progress för mikrokrediter” och utveckla detta instrument genom en förstärkning av 

den institutionella kapaciteten inom ramen för EU:s program för social förändring och 

social innovation för perioden 2014–2023. 

• Inom ramen för EU:s program för social förändring och social innovation, föreslår 

kommissionen inrättandet av ett europeiskt finansieringsinstrument på 90 miljoner 

euro som syftar till att underlätta de sociala företagens tillgång till finansiering för 

start, utveckling och expansion, genom investeringar i solidariska investeringsfonder 

som tillhandahåller eget kapital instrument och skuld instrument. 

• Kommissionen har föreslagit ett uttryckligt införande av en investeringsprioritering 

gällande sociala företag inom ramen för ERUF- och ESF-förordningarna från och med 

2014, i syfte att tillhandahålla en tydlig rättslig grund och möjliggöra för 

medlemsstaterna och regionerna att ta med målinriktade åtgärder i sina ESF 

(socialfonds)- och ERUF (regionala fondens)- program för 2014–2020. 

Med anledning av kommissionens initiativ finns det skäl att genomföra en djupare analys 

av vilka möjligheter som ligger i initiativet för svenskt vidkommande. 

Vid en eventuell utformning av ett svenskt förslag bör det läggas omsorg om att ett sådant 

stöd inte utformas uteslutande för gruppen arbetsintegrerande sociala företag, tvärtom bör 

ett sådant stöd vara utformat så att det kan användas av även andra typer av sociala företag. 

                                                 
98 Kommissionen (2011) Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, 

Ekonomiska och Sociala kommittén samt Regionkommittén. Initiativ för socialt företagande. Skapa 

förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovation 

{SEK(2011) 1278 slutlig} 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/201

1/0682/COM_COM(2011)0682_SV.pdf  
99 Ibid. Sid. 6. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0682/COM_COM(2011)0682_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0682/COM_COM(2011)0682_SV.pdf
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Tänkbara inriktningar 

Med tanke på frågans komplexitet presenterar Tillväxtanalys inte ett detaljerat förslag 

inom detta uppdrag. Om regeringen anser att ett sådant förslag bör utformas bör det göras 

genom ett fördjupat uppdrag till lämplig aktör. I ett sådant arbete bör en jämförelse göras 

med hur andra länder utformat stöd för dessa företag samt en närmare analys av hur 

kommissionens initiativ till investeringsverktyg på europeisk nivå skulle kunna användas i 

Sverige.  

Tillväxtanalys önskar ändå översiktligt skissa på några tänkbara inriktningar som kan 

undersökas närmare om regeringen önskar ta initiativ för att förbättra de sociala företagens 

möjligheter att hitta extern finansiering. 

Tillväxtanalys bedömning är att behovet av statligt finansieringsstöd till sociala företag i 

första hand handlar om förbättrade kreditgarantier samt stärkt företagsrådgivning. En 

allmän inriktning i Tillväxtanalys föreslagna inriktningar utgår från ambitionen att inte 

bygga upp helt nya stödsystem, utan istället utnyttja befintliga där så är möjligt. 

Kreditgarantier 

Tillväxtanalys bedömer att en relativt stor orsak till svårigheterna för en grupp av 

arbetsintegrerande sociala företag att få lån är brister i säkerheter. Ett eventuellt statligt 

initiativ bör därför omfatta förslag till förbättringar av dessa företags säkerheter. Det bör 

nämnas att det idag åtminstone finns två regionala kreditgarantiföreningar. En i Västra 

Götaland (KGF social ekonomi, Västra Götaland) samt en i Stockholmsområdet (KGF 

social ekonomi, Stockholms län). Den allmänna trenden är dock att de lokala/regionala 

kreditgarantiföreningarna är på allmän tillbakagång i Sverige. Stora delar av landet har 

med andra ord ingen fungerande kreditgarantiförening. 

En kreditgaranti kan mycket schematiskt utformas så att det enskilda företaget ansöker om 

en kreditgaranti. Ansökan granskas av en ansvarig aktör som inom vissa beloppsgränser 

kan bevilja företaget en garanti om företaget bedöms ha återbetalningsförmåga. Det kan 

exempelvis handla om att garantier kan ställas ut upp till en viss procentsats av 

kapitalbehovet och upp till ett maximalt takbelopp. Troligen behöver konstruktionen också 

omfatta en viss avgift för att få garantin, dvs. företaget betalar en viss avgift, kanske runt 

fyra procent av borgensbeloppet, till den aktör som ställt ut garantin. Aktören som ställer 

ut garantin kontaktar sedan den aktuella banken som företaget har kontakt med och sluter 

ett avtal med denna. På så vis ställs en bankgaranti ut, inom vissa belopp, till den aktuella 

banken. 

Det finns två huvudalternativ att välja när ett system för kreditgarantier designas: 

a) initiativet genomförs i egen (statlig) regi 

b) initiativet genomförs med hjälp av extern aktör genom upphandling 

Företagsrådgivning 

Tillväxtanalys bedömer att det även finns ett behov av stärkt företagsrådgivning hos de 

arbetsintegrerande sociala företagen. Inriktningen på rådgivningen bör i första hand ligga 

på företagsekonomi och på företagsutveckling. Även andra moment kan vara aktuella, 

exempelvis vissa områden som handlar om formella regler förknippade med att driva 

företag, exempelvis skatteregler, ekonomihantering samt regler förknippade med arbetsrätt. 

Även för en stärkt företagsrådgivning finns två vägar att gå: 
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a) initiativet genomförs i den egna (statliga) verksamheten 

b) initiativet genomförs med hjälp av externa aktörer genom ett system med 

konsultcheckar  

Avslutningsvis kan vi konstatera att de sociala företagen har vissa särdrag jämfört med 

”vanliga” företag. Även om de är en tämligen heterogen grupp kan vi konstatera att de inte 

låter sig placeras inom ett enskilt politikområde. Tvärtom har deras verksamhet klara 

beröringspunkter i flera politikområden, kanske främst socialpolitik, arbetsmarknadspolitik 

och näringspolitik. Var de anses ha sin huvudsakliga hemvist beror på vilka värderingar 

som läggs in vid bedömningen av dessa företag, samt vad som anses vara det primära 

syftet med deras verksamhet – något som bör vara föremål för en politisk avvägning. 
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Bilaga 1. 

 

Finansieringskällor till individer 

I denna bilaga ges en översiktlig bild av finansieringsstöd från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och kommunerna som är riktade till individen. 

I de arbetsintegrerande sociala företagen är de som deltar i produktionen - medarbetarna - 

antingen anställda av företaget eller deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller 

projekt (t ex arbetsträning, praktik mm). De kan också vara i rehabilitering eller ha 

biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen, SoL eller Lagen om Stöd och 

Service till vissa funktionshindrade, LSS. Det betyder att medarbetarna får lön från 

företaget eller ersättning/bidrag från någon del av socialförsäkringssystemet . 

För de som är anställda får i regel företaget ersättning från Arbetsförmedlingen för att 

kompensera för lägre arbetsförmåga. Det kan gälla personer som har lång tids arbetslöshet 

bakom sig eller är nya i landet och på den svenska arbetsmarknaden. 

Nedan ges en översiktlig bild över de förutsättningar som råder i februari 2011. Vi börjar 

med Arbetsförmedlingens stöd till anordnare.  

Stöd till anordnare från Arbetsförmedlingen 

 Utvecklingsanställning 
Ett anordnarbidrag  på högst 130 kronor per dag kan betalas till arbetsgivaren, (förutom 

lönebidraget där beloppet är 70 kr/dag). Anställningen kan inte kombineras med personligt 

biträde eller särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. 

Utvecklingsanställningen ska genom arbete i kombination med andra insatser, så som 

utbildning, vägledning, praktik på andra arbetsplatser, anpassning av arbetsplatsen och 

hjälpmedel, ge ökade möjligheter till arbete och utökad arbetsförmåga. Insatsen riktar sig 

till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

 Trygghetsanställning 
Ett anordnarbidrag på högst 130 kronor per dag kan betalas till arbetsgivaren. Det kan 

kombineras med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) men inte med 

personligt biträde. Trygghetsanställning ska vara ett alternativ till skyddat arbete och 

Samhall för personer med stort behov av stöd i arbetet. 

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen betalades 2009 anordnarbidrag ut med i 

genomsnitt 48kr/dag vid trygghetsanställning och 91 kr/dag vid utvecklingsanställning. 

 Jobb- och utvecklingsgarantin 
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för den som varit frånvarande från 

arbetsmarknaden under en längre period (minst 300 dagar) och som har fokus på arbete 

och ställer höga krav på aktivitet. 

  Jobb- och utvecklingsgarantin, Fas 2 
Ett anordnarbidrag kan betalas till anordnaren med 150 kronor per dag. Vid förstärkt 

arbetsträning betalas anordnarbidrag på 300-500 kronor per närvarodag. 

Fas 2 innehåller möjlighet till arbetspraktik, arbetsträning, förstärkt arbetsträning och 

kortare utbildningsinsatser. 

  Jobb- och utvecklingsgarantin, Fas 3 
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Ett anordnarbidrag kan betalas till anordnaren på 225 kr per dag. Fas 3 innehåller möjlighet 

till sysselsättning i form av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som 

höjer kvaliteten i verksamheten och som inte är kommersiella. 

 Särskilt anställningsstöd 
Ett anordnarbidrag på högst 50 kr per dag i max 3 månader kan utbetalas till anordnaren. 

En person som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst sex månader har 

möjlighet att anvisas särskilt anställningsstöd. Arbetsgivaren kan då få ersättning för 85 

procent av lönekostnaden, dock högst 890 kronor per dag. Arbetsgivaren kan få stödet som 

längst i 12 månader. 

 Lönebidrag 
Ett anordnarbidrag på högst 70 kr per dag kan utbetalas till anordnaren om lönebidraget är 

högre än 80 %. Lönebidrag ska underlätta för personer med funktionsnedsättning som 

innebär arbetshinder att få eller behålla en anställning där den enskildes kompetens och 

färdigheter tas tillvara och där den nedsatta arbetsförmågan beaktas. 

 Personligt biträde 
Företaget kan ansöka om personligt biträde vilket innebär högst 60 000 kronor per år.-

Personligt biträde ska underlätta för personer med funktionsnedsättning som innebär 

arbetshinder att få eller behålla ett arbete samt kunna delta i arbetsmarknadspolitiska 

program. Stödet kan inte kombineras med utvecklingsanställning och trygghetsanställning, 

utan endast med anställning med lönebidrag. Personligt biträde kan även vara aktuellt för 

personer utan någon form av anställningsstöd eller lönesubventionering från 

Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens stöd till enskilda 

Arbetsförmedlingen kan besluta om stöd till arbetsgivare som anställer personer med 

funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen får anvisa 

arbetssökande till olika arbetsmarknadspolitiska program. Den som är arbetssökande och 

deltar i ett sådant program får sin ersättning i form av aktivitetsstöd eller 

utvecklingsersättning. 

 Aktivitetsstöd 
Aktivitetsstöd kan lämnas till person som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. När 

det gäller sociala företag är det framför allt följande program som är aktuella: jobb- och 

utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, arbetspraktik, stöd till start av 

näringsverksamhet, arbetslivsintroduktion och arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Försäkringskassan beräknar och betalar ut stödet till individen.  

 Utvecklingsersättning och aktivitetsstöd för unga 
Deltagare i jobbgaranti för ungdomar får ersättning i form av aktivitetsstöd eller 

utvecklingsersättning. Aktivitetsstöd får den som är berättigad till arbetslöshetsersättning 

eller har fyllt 25 år. Utvecklingsersättning får den som har fyllt 18 men inte 25 år och inte 

är berättigad till arbetslöshetsersättning. 

Försäkringskassans stöd till enskilda 

 Rehabiliteringsersättning 
Den som är sjukskriven och deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha rätt till 

rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringen måste i sådana fall ingå i en rehabiliteringsplan 

som den sjukskrivna har gjort tillsammans med Försäkringskassan. Den som är sjukskriven 
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kan få rehabiliteringsersättning till exempel om han eller hon arbetstränar under en period, 

deltar i ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram eller deltar i en utbildning under 

maximalt ett år. Rehabiliteringsersättningen består av rehabiliteringspenning och särskilt 

bidrag. 

 Aktivitetsersättning 
Aktivitetsersättning är en ersättning för unga som troligen inte kommer att kunna arbeta 

heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. En person 

vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela 

arbetsmarknaden kan ha rätt till aktivitetsersättning. I begreppet alla arbeten på 

arbetsmarknaden ingår arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till 

exempel anställningar med lönebidrag. 

 Sjukersättning 
Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig 

kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 

 Tidsbegränsad sjukersättning 
Den 1 juli 2008 upphörde tidsbegränsad sjukersättning som ersättningsform. Den som då 

hade tidsbegränsad sjukersättning behåller sin ersättning för den period som han eller hon 

är beviljad. Om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt när perioden med tidsbegränsad 

sjukersättning tar slut finns det övergångsregler. Som längst kan man få tidsbegränsad 

sjukersättning till och med december 2012. 

1.1.4 Ersättning från kommunerna 

Försörjningsstöd 

Det förekommer att människor som arbetar i ett arbetsintegrerande socialt företag har 

försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) som sin individuella försörjning. Ofta handlar det 

då om en process där det gäller att den enskilde kommer igång med sitt arbete. Senare kan 

arbetet kanske utvecklas till en anställning där företaget får stöd via något av 

Arbetsförmedlingens program. Försörjningsstödets storlek beräknas på antalet vuxna och 

hemmavarande barn i hushållet. Regeringen fastställer riksnorm för försörjningsstödet 

årligen. 2011 är riksnormen för en vuxen ensamstående 2830 kr + 890 kr. Utöver det utgår 

vanligen ersättning för skäliga faktiska kostnader för boende, el, arbetsresor, försäkringar 

mm. 
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