Idéburna företag
– ett alternativ
och en möjlighet
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Idéburet företagande
kan vara hemtjänst.
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Vinsten till välfärden
Den idéburna sektorn spelar en viktig roll i vårt samhälle på många sätt. Från förra sekelskiftets
folkrörelser som grundlade den svenska välfärden till dagens sociala entreprenörer löper det en
röd tråd – idéburna organisationer startar idéburna företag därför att de ser ett behov och vill
åstadkomma förändringar, inte för att tjäna pengar i första hand. När vinster i välfärden debatteras och ifrågasätts, finns den tredje sektorns privata, idéburna företag där som ett alternativ och
en möjlighet. Företag med en tydlig värdegrund, där vinsten går tillbaka till verksamheten.
Idag går utvecklingen mot en ökad valfrihet för den enskilde. Det skapar möjligheter för de
idéburna företagarna. Både för de organisationer som vill utöka sin verksamhet och för grupper
eller nya organisationer som vill starta nya, idéburna företag.

”Vår kooperativa värdegrund och företagsnamn innebär att vi har ett
genuint engagemang och bidrar till samhällsutvecklingen. Vi har ett större
uppdrag än bara kronor, vi drivs av något mer än att få verksamheten att
gå runt. Pengarna går tillbaka till investeringar i verksamheten.”
”Vår kooperativa plattform gör oss till en intressant aktör för kommuner
och landsting. Med oss slipper man diskussionen om riskkapital.”
Karin Thalén är VD för HSB Omsorg som är en del av den kooperativa HSBrörelsen och erbjuder vård och omsorg inom hemtjänst, äldreboenden och
hushållsnära tjänster.
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Vem är idéburen?
Det kan vara en liten, ideell organisation som utifrån sin värdegrund startar ett behandlingshem
för missbrukare och deras familjer. Det kan vara ett högteknologiskt sjukhus eller en stor vårdoch omsorgskoncern med mångskiftande verksamhet. Det kan vara ett kooperativt företag som
startas för att några människor vill arbeta och driva en verksamhet tillsammans, utan kommersiella förtecken. Det kan vara en ideell stiftelse eller en förening. Det kan vara en folkrörelse eller
ett trossamfund som utifrån sin värdegrund och sitt uppdrag startar olika verksamheter. Det kan
vara ett arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder möjligheter för dem som står längst från
arbetsmarknaden.
Det idéburna företagandet är ett myller av goda intentioner, olika associationsformer, stora och
små företag. De har några saker gemensamt: de har alla sociala mål som drivkraft. De återinvesterar vinsterna i verksamheten och drivs utifrån sina värdegrunder. Alla har de sett ett behov och
samlats kring en idé; det kan vara en metod, en social uppgift eller en särskild värdegrund. Ofta
bedriver de sin verksamhet i nära samverkan med brukarna – och är därför viktiga innovatörer
inom vård och social omsorg.

Professionell och idéburen
Att vara professionell och idéburen är inget motsatsförhållande. Självklart har de människor som
arbetar i specifika yrkesroller samma kompetens som de som återfinns på andra arbetsplatser
inom vården och omsorgen. Självklart ska idéburna företagare vara professionella, affärsmässiga
företagare. Skillnaden ligger inte i kompetensen, utan i drivkraften i varför man väljer att driva
ett företag. Om det är för att optimera vinsten eller om det är för att tillgodose ett behov som
identifierats. Om vinsten används till återinvesteringar, för att göra det allt bättre för brukarna,
patienterna, de boende som verksamheten finns till för. Eller om vinsten delas ut till aktieägarna.
Det är en viktig, grundläggande skillnad.
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Idéburet företagande
kan vara LSS-verksamhet.
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Pengarna är medlet, inte målet
I mångt och mycket delar alla företagare samma erfarenheter. Alla lyder under samma lagar och
regler. Alla har ett uppdrag och en verksamhet. Men det som oftare utmärker ett idéburet företag är frågor som demokrati, egenmakt, legitimitet (ofta finns en medlem eller brukare involverad
i driften). Det idéburna företaget har ett dubbelt uppdrag: utifrån sin värdegrund driver man
företaget. Alla konkurrenskraftiga företag måste gå med vinst för att ha en stabil ekonomi,
kunna driva verksamhet och utvecklas. Idéburna företag delar inte ut den vinsten till ägarna,
utan investerar den i företaget för att utveckla, förbättra eller förstärka verksamheten och förbättra kvaliteten. Pengar är ett medel, inte målet.

”Det som är speciellt med socialt företagande är
två saker. Det första är den dubbla affärsidén. Dels
skapar vi möjligheter för människor som står långt
från arbetsmarknaden, dels producerar vi varor
och tjänster på affärsmässig grund. Det andra är
att vi återinvesterar hela vinsten. Vi använder den
till kompetensutveckling – eller till att starta ytterligare ett socialt företag.”
”Det ska vara på riktigt! Ett socialt företag är som
alla andra när det gäller kvalitet, långsiktighet och
ekonomisk hållbarhet. Det är inget pyssel eller pålåtsas-verksamhet vi håller på med.”
Nilla Helgesson är direktor för den ideella föreningen
Skyddsvärnet i Stockholm, som bl.a. driver sociala
företag inom flera olika områden.
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Idéburet företagande
kan vara missbruksvård.
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Vad brinner du för?
Varför startar man ett idéburet företag inom vård eller social omsorg?

– Jag var själv utsatt och drabbad, och tänkte att så här kan inte jag och
andra ha det. Jag fick bara medicinsk hjälp. Så vi startade Origo Resurs
för att göra något för andra i liknande situation. Samtidigt ville vi inte
tjäna pengar på andras olycka, därför skrev vi in i stadgarna att all vinst
ska gå in i verksamheten.”
– Det är oerhört viktigt att andra värden än ekonomiska får vara
styrande. Att bry-sig-om-faktorn i samhället behöver öka, att solidariteten
behöver öka – det är inte upp till var och en, det är ett gemensamt ansvar
vi har. Även företagare.”
Johan Arvidsson är en av grundarna till den ideella föreningen Origo.
Origo driver det sociala företaget Origo Resurs AB, som arbetar med
arbetslivsinriktad rehabilitering för människor som har svårt att komma
in på arbetsmarknaden och som vill arbeta med att återfå arbetsförmåga
och livslust tillsammans med andra.

Vill du stödja utsatta människor? Det kan vara ensamkommande flyktingbarn, ensamma eller
sjuka äldre. Ser du att du kan göra en insats som förändrar din medmänniskas vardag? Kanske
är det du eller din organisation som ska starta nästa idéburna företag. Göra skillnad och öka
valfrihet och mångfald.
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”Varje dag väljer patienter, brukare, boende och
andra som har behov av vård eller social omsorg
att vända sig till en idéburen organisation. Den viktigaste
anledningen är att dessa organisationer erbjuder tjänster
av hög professionell kvalitet. Oftast med en alldeles särskild kunskap om den brukargrupp de vänder sig till”
Lars Pettersson,
generalsekreterare, Famna

Idéburet företagande
kan vara primärvård.
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Utan mångfald ingen valfrihet
Det finns ett brett politiskt intresse för idéburet företagande sedan många år. Valfrihet är ett
viktigt begrepp i debatten och har bland annat resulterat i LOV– lagen om valfrihet. Men utan
mångfald blir det ingen valfrihet. Om det bara finns offentlig vård och stora, kommersiella vårdkoncerner att välja mellan är valfriheten inte på riktigt. De idéburna företagen inom vård och
social omsorg spelar en allt viktigare roll. Lagen om valfrihet är en möjlighet. En förutsättning
för tillväxt är att få konkurrensneutrala villkor. Famna har regelbundet genomfört undersökningar som visar att svenskarna helst vill ha vård där vinsten återinvesteras och inte delas ut till
aktieägare. Om valmöjligheten ska vara på riktigt måste det finnas fler att välja mellan.

Allting låter sig inte
konkurrensutsättas

”För oss i den idéburna sektorn
finns det en tradition att se
människors behov och agera
utifrån dessa”

Kerstin Eriksson,
Idéburna drivkrafter innefattar värden som alla vill stimulera. Det
näringspolitiskt ansvarig, Famna
innebär till exempel närheten till brukarna och brukarnas behov och
intresse. Det innebär starkt fokus på innovationer – med inriktningen
att se behov och identifiera brister i välfärden blir de idéburna företagen viktiga innovatörer. Många gånger startas ”olönsamma” verksamheter som faktiskt inte
skulle bli av om inte de idéburna företagen initierade dem. Det kan vara att skapa sjukvårds
platser för hemlösa. Det kan vara att komplettera sin mottagning för traumatiserade krigsoffer
med läxläsning för deras barn. Det kan vara att skapa ett sammanhang och en metod för att
hjälpa en patientgrupp till ett bättre liv. Det finns ett behov, det finns en värdegrund och de
idéburna organisationerna startar en verksamhet.
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Idéburna företag kan se olika ut
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Nyföretagandet kan ske på olika sätt
Antingen kan en organisation som redan driver företag utöka med nya verksamheter. Eller så
kan en helt ny organisation eller grupp av enskilda starta ett idéburet företag.

Det finns utrymme för fler
idéburna företag
Det är bara två till tre procent av den totala mängden vård och social omsorg som utförs av idéburna företag. Det finns ännu ingen tillförlitlig uppföljning: i den offentliga statistiken görs bara
skillnad på privat och offentlig vård. Idéburen vård redovisas inte tydligt än. Vi vet dock att
Famnas medlemmar, som består av närmare 50 organisationer som bedriver idéburen vård och
social omsorg, omsätter tillsammans cirka fyra miljarder kronor och har omkring 5000 anställda.
I vissa branscher är den idéburna sektorn mer vanlig. Det gäller till exempel inom äldreomsorgen
och missbruksvården. De allra flesta idéburna företag har uppdrag av kommuner och landsting,
och har därmed en offentlig finansiering av verksamheten. Många tror att idéburna organisationers företag drivs av gåvor. Så är det inte. Det är bara en liten del av pengarna som kommer
från gåvor, och dessa används huvudsakligen till att bekosta verksamhet som inte kan få offentlig
finansiering, till exempel innovationer där organisationen sett ett behov uppstå.
Det finns en stark politisk vilja att den här delen av svensk välfärd ska växa. De idéburna organisationerna tillför samhället värden som är viktiga – den tanken delas av många länder, och har
fått genomslag i EU.

13

Idéburet företagande kan vara
arbetsintegrerande sociala företag.
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EU satsar på socialt företagande
Ett av fyra företag som startar inom EU är ett socialt företag, vilket är detsamma som vi i Sverige
kallar idéburet företagande. I EU:s 2020-strategi är syftet att stärka tillväxten, sysselsättningen
och konkurrenskraften – samtidigt som ett samhälle som är öppet för alla skapas. Då är det
sociala företagandet ett centralt verktyg, inte minst som plattform för sociala innovationer.
Så här definieras sociala företag i EU:
• Det är företag där det sociala eller samhälleliga syftet av gemensamt intresse är motivet för
den kommersiella verksamheten, vilket ofta tar sig uttryck i en hög grad av social innovation.
• Vinsterna i företaget återinvesteras till större delen i förverkligandet av detta sociala syfte.
• Organisationen eller ägandesystemet återspeglar uppdraget och utgår från principer om
demokrati, medbestämmande eller social rättvisa.

Vågar du växa?
I den här sektorn finns det utrymme för idéer och människor! Det finns många områden där
idéburna företag skulle kunna öka mångfalden: inom primärvården, hemtjänsten, brukarnära
vård och omsorg…
Regelverk och finansieringsformer stämmer inte alltid överens med de idéburna organisatio
nernas behov och förutsättningar. De idéburna företagen missgynnas av LOU – lagen om
offentlig upphandling – där det ofta är lägsta pris som gäller och den kvalitet som idéburna
företag kan erbjuda inte värderas eller ens blir synlig. LOV – lagen om valfrihet – är bra för
de idéburna företagen, men om den kombineras med kortsiktiga ekonomiska förutsättningar
påverkas möjligheten att bedriva verksamhet för den som inte har tillgång till riskkapital.
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Det finns möjligheter för den som har idéer och vilja och det finns många som kan hjälpa dig
eller din organisation att förverkliga idéerna.
• Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, arbetar bland annat med
idéburet företagande, kvalitets- och ledarskapsutveckling.
• NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer eller organisationer som
funderar på att starta företag eller utveckla befintlig verksamhet.
• Vårdförbundet, fackförbund som arbetar för att öka företagandet inom vården.
• Coompanion arbetar med kooperativ utveckling och företagsrådgivning.

Projektet:
Fler vägar och värden i vården
Famna, NyföretagarCentrum och Vårdförbundet driver tillsammans projektet Fler vägar
och värden i vården. Syftet är att stimulera till ökat idéburet företagande, sprida kunskap och
inspiration. Finansiering av projektet kommer från Tillväxtverket på uppdrag av regeringen.

”Vårdförbundet vill ha en mångfald av vårdgivare och
en mångfald av vård. Idéburet företagande kan bidra
till flera olika vårdalternativ. Vårdförbundet tycker att
projektet ”Fler vägar och värden i vården” är ett sätt
att lära och inspirera till idéburet företagande. Därför
är vi med i projektet.”
Kristina Malm Jansson är handläggare på Vårdförbundet,
som arbetar för att öka företagandet inom vården.
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Branschkompetens/Famna
– Idéburet
dé
företagande
– Kv
psKvalitets- och ledarskapsutv
utveckling
– Sa
Samhällskontakter

U örarkompeten
örarkompetens/
Vårdförbundet,
Famna

– Proffesionskunskap
– Vårdens förutsäningar
– Arbetsräsliga frågor

Företagarkompetens/
Nyföretagarcentrum,
Famna

– Lokala och regionala
företagarnätverk
Nystart
– Nystartskompetens

”Vi har i flera år
arbetat med privat
företagande i offentlig
sektor. Idéburet före
tagande är ytterligare
en pusselbit inom området. Vi vill vara
med och se till att nya
företag inom idéburen
vård och omsorg blir
lika affärsmässiga som
andra företag. De kan
därmed växa, konkurrera och skapa fler
arbetstillfällen samt
skapa värden inom den
egna organisationen!”
Elisabet Sannas,
NyföretagarCentrum.
NyföretagarCentrum
har i snart trettio år
kostnadsfritt hjälpt
individer att starta livskraftiga företag med
finansiellt stöd från det
lokala näringslivet och
från kommunerna.
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Projektet ”Fler vägar och värden i vården”
sker i samarbete med:
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Famna
Box 16355
103 26 Stockholm
www.famna.org
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