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INTRODUKTION

ASF – viktig aktör i framtidens
arbetsmarknadspolitik
Arbetslösheten är en av vår tids stora utmaningar. I september 2020 var
464 000 personer arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen, vilket är över
110 000 fler än vid samma tid förra året. Under året ökade arbetslösheten
mest i Stockholm. Många får snabbt ett nytt jobb medan andra fastnar i
långtidsarbetslöshet och utanförskap. Det är för de sistnämna som landets
arbetsintegrerande sociala företag – ASF – erbjuder sysselsättning och ett
socialt sammanhang.
ASF är ett komplement till offentlig sektor och privata arbetsgivare. Rollen
är speciell, med syfte att driva affärsverksamhet utan ekonomisk vinst som
huvudsyfte och samtidigt erbjuda arbetsträning för personer som har svårt
att hitta jobb.
Som en del av det ESF-finansierade projektet Kugghjulet har vi
kartlagt förutsättningarna för ASF i Stockholmsområdet och funnit
att många av dem har svårt att driva sina verksamheter under de
förutsättningar som råder.

»Många av dem har
svårt att driva sina
verksamheter under
de förutsättningar
som råder.«

Den här rapporten visar att ASF har stor potential att utvecklas till
en kompletterande aktör som kan kroka arm med offentlig sektor, så att de
tillsammans kan finna effektiva och hållbara lösningar för personer som har
svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men om detta ska bli verklighet
krävs en politisk vilja att förändra rådande strukturer.
Kugghjulets erfarenheter, liksom andra rapporter, visar att om ASF
ska fungera som stöd för de personer som har svagast förankring på
arbetsmarknaden krävs förändringar inom ett flertal områden. Dessa
beskrivs i rapporten.
Vi hoppas och tror att politikerna vill lyssna till våra slutsatser.
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REKOMMENDATIONER

TYDLIGGÖR
ASF:S ROLL I ARBETSMARKNADSPOLITIKEN

Om ASF ska fungera som en kompletterande aktör till stöd för de
svagaste grupperna på svensk arbetsmarknad
krävs förändringar inom ett flertal områden.
Här är våra fem huvudsakliga lärdomar
och rekommendationer:

Med en tydligare definierad roll i
arbetsmarknadspolitiken har ASF
stor potential att bli en aktör som
kan komplettera offentlig sektors
insatser för individen, så att fler
människor kan gå från utanförskap till inkludering.

FÖLJ UPP
OCH UTVÄRDERA

SATSA PÅ REGIONAL
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En effektmätningsmodell för
utvärdering bör tas fram.
Inför krav på att ASF
redovisar sina resultat
och effekter.

För att bedriva en professionell
arbetsmarknadsinsats krävs löpande kompetensutveckling inom flera
områden. Erbjud och ställ krav på att
de anställda på ASF löpande tar del av
kompetenshöjande insatser.

GÖR OM
FINANSIERINGEN
Många rapporter, liksom
Kugghjulets erfarenheter, visar
att dagens system inte är hållbart. För att lyckas krävs såväl
möjligheter till direkt företagsstöd för ASF liksom utökad tid för
arbetsträning. Tre år
– inte tre månader!

HÖJ KRAVEN
Med ökat finansiellt stöd och
större ansvar bör följa högre krav. För att agera
som ASF bör det i framtiden krävas en kvalitets
säkring för att kunna komma i fråga för samverkan med offentliga parter som kommuner,
regioner och Arbetsförmedling.
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Så fick ASF
en viktig
roll inom
välfärden
DEN IDÉBURNA SEKTORNS ROLL I SAMHÄLLET
Genom historien har den idéburna sektorn inte bara varit en röstbärare för svaga grupper i samhället, den har också utvecklat en rad
sociala innovationer som lagt grunden för Välfärds-Sverige, bland
annat skollunchen, apoteken och sjuksköterskeutbildningen. Den
idéburna sektorn har sett vad som saknas i samhället och utvecklat
lösningar för att hjälpa människor. Många av dessa har sedan tagits
över av staten. De idéburna organisationerna ägnar sig i dag åt allt
från sjukvård och utbildning till daglig verksamhet för människor
med funktionsvariationer. Några kända aktörer är Ersta sjukhus,
Stockholms sjukhem, Stadsmissionerna, Röda korset, Ersta Sköndal
Bräcke högskola och Unizon kvinnojour. De idéburna organisationerna kännetecknas av ett starkt underifrånperspektiv, många startas
av personer som själva tillhör den målgrupp man vill hjälpa, såsom
Bröstcancerföreningen och Anonyma alkoholister. Inom den idéburna sektorn finns även verksamheter som erbjuder arbetsträning som
en tjänst till offentlig sektor. De tar emot människor som står långt
från arbetsmarknaden och erbjuder dem inte bara en arbetsträningsplats utan även ett socialt sammanhang. Det handlar ofta om
människor med en sammansatt problematik. Vissa har varit arbetslösa länge, andra är långtidssjukskrivna, och ibland finns det till exempel ett missbruk eller psykiska ohälsa i botten. Den idéburna sektorn
stänger inga dörrar utan är van att ta emot samhällets mest utsatta –
dem som ingen längre tror på – och ge dem stöd och möjligheter.
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ASF SOM EN NY IDÉBUREN LÖSNING INOM
ARBETSMARKNADSPOLITIKEN
I samband med Sveriges inträde i EU 1995 introducerades begreppet
”social ekonomi”, vilket egentligen bara var ett nytt sätt att se på idéburna verksamheter som funnits länge och hade en stark tradition i
Sverige.1 Men influenserna från Europa i kombination med behovet
att hitta alternativa lösningar inom den svenska arbetsmarknadspolitiken skapade ett nytt politiskt intresse för social ekonomi och sociala
företag.2 Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, lyftes fram som ett
verktyg för att skapa arbetstillfällen för de som stod utanför arbetsmarknaden och flera initiativ togs till att utforska hur de kunde bidra
i arbetsmarknadspolitiken.3 Den kooperativa företagsidén uppmuntrades från flera håll då den ansågs passa för arbetsintegrering utifrån
att företagen styrs av medlemmarna, vilket skapar delaktighet och
medbestämmande. Många kooperativa företag vill dessutom göra
ekonomisk och social nytta för både sina medlemmar och samhället.
Allt fler kooperativa företag startades i Sverige och år 2000 bild-
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ades Sociala kooperativens intresseorganisation, Skoopi. Snart blev
begreppet ASF starkt sammankopplat med de kooperativa principerna.4 Tillsammans med Coompanion, företagsrådgivare till de som
vill starta kooperativa företag, förespråkade Skoopi kooperativa
ekonomiska föreningar som den ultimata organisationsformen för
ASF. Men det är inte endast denna associationsform som finns inom
den idéburna sektorn och gör nytta för personer som står utanför
arbetsmarknaden.
ASF SOM LEVERANTÖR AV ARBETSTRÄNING
I samband med införandet av jobb- och utvecklingsgarantin 2007
skapades möjlighet för offentliga, privata och idéburna anordnare att
ta emot arbetslösa från Arbetsförmedlingen och erbjuda dem sysselsättning i sina verksamheter mot en ersättning. Flera av de ASF som
är verksamma i Stockholmsområdet i dag startades under samma
period och ASF lyftes fram som ett sätt att bredda arbetsmarknaden
då de kunde erbjuda både anställning och sysselsättning till personer
som stod utanför arbetsmarknaden. Genom att de näringsverksamheter som många ASF bedrev inte ställde krav på särskild utbildning
var det relativt lätt att hitta arbetsuppgifter till personer som behövde pröva eller öva upp sin arbetsförmåga. ASF ansågs kunna spela
en stor och viktig roll i arbetsmarknadspolitiken, då de arbetslösa i
en lugn och trygg miljö kunde bidra med 100 procent av sin förmåga
och samtidigt bli en del av en arbetsgemenskap. Genom flera alternativa anordnare ökade mångfalden och människors valfrihet.
Men kritiken mot den så kallade fas 3 inom jobb- och utvecklingsgarantin var hård redan från start. Ersättningen för den som var
arbetslös var minimal, sysselsättningen upplevdes som meningslös
och andelen som faktiskt kom ut i arbete var alldeles för låg. Framför
allt ledde utformningen av fas 3 och de otillräckliga kontrollerna till
att mängder av statliga bidrag gick till oseriösa anordnare.5 Till slut
fattade regeringen 2016 beslut om att lägga ner fas 3 med en successiv avveckling fram till 2018. Istället skulle de arbetslösa erbjudas arbetsträning som, till skillnad från sysselsättningsplatserna, skulle kräva
att anordnaren anpassade insatsen utifrån deltagarens behov för att
personen skulle komma närmare arbetsmarknaden.6
I februari 2016 träffade dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson representanter från Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) Tillväxtverket, Europeiska socialfonden (ESF)
och ett flertal ASF för att diskutera hur sociala företag kunde växa och

Ds 1998:48. Social ekonomi i EU-landet Sverige – tradition och förnyelse i samma begrepp.
SOU 2007:2. Från socialbidrag till arbete.
Gawell, M. (2015). Social Enterprise in Sweden: Intertextual Consensus and Hidden Paradoxes.
SOU 2007:2. Från socialbidrag till arbete.
Motion 2013/14:A319. Avveckla fas 3.
Regeringen. (2015). Individanpassning i jobb- och utvecklingsgarantin samt avveckling av fas 3.
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bli fler. Under mötet presenterade arbetsmarknadsministern regeringens beslut om att satsa 60 miljoner kronor på sysselsättningsfrämjande insatser genom ASF. Tillväxtverket fick i uppdrag att tillsammans
med Arbetsförmedlingen genomföra ett nationellt program med
insatser som skulle se till att fler ASF startades för att därigenom öka
antalet sysselsatta.7
STOR POTENTIAL OM DE GES RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR
Den idéburna sektorn har en unik historia, djupt förankrad i människors vardag och behov av att ingå i meningsfulla sammanhang.
Organisationer som vilar på en idéburen grund utmärks av demokratiska värderingar och tron på alla människors lika värde. De är bra på
att ta tillvara människors engagemang och fungerar ofta som de svagas röst i samhället. Flera ASF har startats och drivs av personer med
egen erfarenhet av att stå utanför arbetsmarknaden, vilket skapar en
unik förståelse för målgruppens situation. I och med att många ASF
är kooperativ, får de som jobbar där möjlighet att vara delaktiga och påverka verksamheten. ASF bidrar också till ett brett utbud
av arbetsträningsplatser och en mer tillgänglig arbetsmarknad.
Personerna som de tar emot står ofta väldigt långt från arbetsmarknaden, till exempel på grund av en funktionsvariation, sjukdom, missbruk, kriminalitet eller inlärningssvårigheter.
Idén med ASF som ett komplement till offentlig sektor är egentligen genial, men varför fungerar den inte bättre? Regeringen har
genom åren satsat miljontals kronor på att kartlägga förutsättningarna och göra det möjligt för fler ASF att starta i Sverige, men av någon
anledning uteblir effekterna. Bara under åren 2016–2018 satsades
60 miljoner i nationella program för att få landets ASF att växa. Ändå
gick många på knäna och andra omkull. Mellan 2015 och 2019 avvecklades ett hundratal ASF samtidigt som många nya startades, enligt Tillväxtverkets återrapportering till regeringen.8 Med andra ord
är de inte långsiktigt hållbara.
I rapport efter rapport lyfts de utmaningar och hinder som stoppar ASF från att bli professionella leverantörer av arbetsträningsplatser. De behöver bättre finansiering, mer rådgivning, bättre samverkan med offentlig sektor, större nätverk och affärssamverkan,
mer kompetensutveckling och stödprocesser.9 ASF har potential att
bidra till lösningen på ett stort samhällsproblem, men det förutsätter att verksamheterna får rätt förutsättningar och en tydligare roll i
arbetsmarknadspolitiken.

Så här definieras ett ASF
Det som skiljer ASF från privata företag och offentliga aktörer är
att de driver en näringsverksamhet med det övergripande syftet
att integrera människor som har svårt att få eller behålla ett arbete. De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande eller
avtal och återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande
verksamheter. De ska även vara fristående från offentlig sektor.
Enligt Tillväxtverket finns i dag cirka 350 företag som bedöms
rymmas inom denna definition av ASF.10

IDÉBUREN
SEKTOR

Sociala företag
och idéburna verksamheter
som erbjuder arbetsträning

ASF

Arbetsintegrerande
sociala företag

(Fig. 2)

7
8

Regeringen. (2016). Fler och växande sociala företag.
T illväxtverket. (2019). Slutrapport avseende uppdraget att utarbeta och genomföra nationellt program för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala
företag. A/2016/00424/A.
9 Tillväxtverket. (2017). Starkare tillsammans – Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller.
10 https://tillvaxtverket.se/
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”Vi ger både människor
och saker en andra chans”
Till Roslagskrafterna i Norrtälje kommer människor som står långt
från arbetsmarknaden för att arbetsträna. Där möts de av eldsjälen
Chrissan Alfonsson och hennes kollegor, som inte bara slussar in dem
i arbetsgemenskapen utan även hjälper de som fallit mellan stolarna.

Ö

ppnar man dörren till
Roslagskrafternas second
hand, som ligger i ett industriområde i utkanten av
Norrtälje, möts man av allt
från cyklar och trädgårdsredskap till möbler
och porslin. På avdelningen multiservice går
medarbetarna igenom allt elektriskt som
lämnas in och reparerar det som behövs.
Lokalen ligger mitt emot en återvinningscentral och många passar på att lämna in
saker samtidigt som de slänger skräp. Fyra
kilometer därifrån – på campusområdet
– har Roslagskrafterna sin andra verksamhet: ett kafé som serverar kaffe och dagens
lunch och är känt för sina kanelbullar. Ända
sedan Roslagskrafterna startade för sex år
sedan har Chrissan Alfonsson varit ansvarig
för arbetsintegreringen:
– Vi kan ta emot 18 personer för arbets
träning och de flesta placeras på tre till sex
månader. I augusti var alla platser f yllda
men för tillfället är det bara elva som
arbetstränar på grund av att Arbetsför
medlingen inte har fattat några nya beslut,
säger hon.
Vissa anordnare specialiserar sig på en
viss målgrupp, till exempel personer med
en viss diagnos eller med vissa kunskaper,
men inte Roslagskrafterna.
– Vi tar emot alla som vill arbetsträna hos
oss och som tycker att de har något att
bidra med.
OSÄKER TILLVARO
I dagsläget har Roslagskrafterna åtta anställda, och det är bara de som har arbets
tränat som har möjlighet att söka de jobb
som utlyses. Alla anställda lägger ner
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 ycket tid och engagemang på att handm
leda de som arbetstränar.
– Vi anpassar verksamheten efter de
som arbetstränar och de kan behöva mycket stöd. Det gör att vi i personalen måste
vara flexibla och kunna rycka in där det
behövs. Arbetsdagarna kan därför vara lite
svåra att planera. Men upplägget fungerar tack vare att alla är så hjälpsamma och
måna om varandra.
Som mest har Roslagskrafterna haft 13
anställda, men när Arbetsförmedlingen
inledde sin stora omorganisation 2018
togs plötsligt inga nya beslut om arbetsträning. I och med det blev man tvungen att
varsla all personal, samtidigt som försäljningen gick ner på grund av den varma
sommaren. Nu har verksamheten återhämtat sig men den ekonomiska modellen gör dem sårbara. Ungefär hälften av
Roslagskrafternas intäkter kommer från
försäljning, resten utgörs av det anordnarbidrag som Arbetsförmedlingen betalar för
de som arbetstränar. På grund av den pågående omorganiseringen har dock många
handläggare slutat och under coronapandemin har nyinskrivningar prioriterats. Det
gör att många av de som arbetstränar får
vänta på beslut om fortsatta insatser från
Arbetsförmedlingen.
– Det påverkar både oss, som inte vet
hur många som kommer att arbetsträna i
vår verksamhet, och de som arbetstränar.
De har ingen aning om hur framtiden ser ut
eller om de kommer att få någon ersättning.
FOKUS PÅ MÅL OCH UPPFÖLJNING
De som arbetstränar hos Roslagskrafterna
står i regel långt bort från arbetsmarknaden.

Chrissan Alfonsson
TITEL: Ansvarig för
arbetsintegrering.
BAKGRUND: Jobbade
tidigare som sjuksköterska
och är även utbildad inom
massage, tobaksavvänjning, behandlingshypnos
och öronakupunktur.
BOR: Utanför Norrtälje.
FRITIDSINTRESSEN: "Älskar
djur och natur."
BÄSTA RÅDET TILL DEN
SOM VILL STARTA ETT ASF:

"Jag känner mig lite tudelad. Å ena sidan är det
bra att det startas ASF,
behovet av arbetsträning
är jättestort och ju fler
som finns desto större blir
valmöjligheterna för den
som behöver arbetsträna.
Å andra sidan är det verkligen svårt att driva arbetsintegrering i nuläget.
Ersättningen är låg och
det är tungrott. Lyssnar
man på politikerna låter
det inte heller som att
långtidsarbetslösa är en
grupp man vill satsa på."
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» Jag har hela tiden
haft stort fokus på
mål och uppföljning,
vilket har gjort att
Arbetsförmedlingen ser
oss som en seriös aktör.«

Vissa har ramlat ur sitt sociala sammanhang
och har ett stort behov av att få rutiner och
umgänge.
– En del av de vi tar emot befinner sig
i det neuropsykologiska spektrat. Vissa
har eller håller på att få en diagnos såsom
ADHD eller autism. Ibland kan jag ana, utifrån de svårigheter som en person har, att
han eller hon skulle behöva bli utredd.
Innan Chrissan startade Roslagskrafter
na tillsammans med åtta andra jobbade hon
som sjuksköterska under många år. Men
skadorna efter en trafikolycka satte stopp
för en fortsatt karriär inom vården.
– Helt plötsligt kunde jag svimma när
jag stod upp, vilket inte fungerar om du är
sjuksköterska, så jag var t vungen att hitta
ett jobb som passade bättre. Jag blev 
tipsad om en arbetsmarknadsutbildning
som Coompanion arrangerade åt Arbets
förmedlingen där målet var att starta ett
ASF och bestämde mig för att hoppa på det.
I slutet av utbildningen bestämde sig
flera av deltagarna för att starta en ekonomisk förening tillsammans och Chrissan blev
anställd av föreningen för att ta hand om
arbetsträning och myndighetskontakter.
– Jag har hela tiden haft stort fokus på
mål och uppföljning, vilket har gjort att
Arbetsförmedlingen ser oss som en seriös
aktör. Jag vill veta vilket mål som finns för
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varje person som ska arbetsträna här, så att
jag kan följa upp och rapportera om vi uppnår målet. Jag tackar även nej till placeringar om jag bedömer att vi inte kan möta de
behov som den som ska arbetsträna har.
I slutrapporten till Arbetsförmedlingen
tar hon bland annat upp hur den som arbetstränat skött sin närvaro, hur självgående och initiativrik personen är och hur väl
han eller hon har smält in i arbetsgruppen.
VILL GÖRA SKILLNAD
För den som varit borta från arbetslivet en
längre tid kan det vara en stor omställning
att kliva in på en arbetsplats och börja hantera kunder och kollegor.
– Om man går hemma på dagarna är
det lätt att hamna i ett ingenmansland. En
del sköter inte hygienen och har svårt med
rutiner, andra utvecklar social fobi och mitt
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i allt ska de ut och arbetsträna. Vi försöker
anpassa och hjälpa till så mycket det går. En
av de som arbetstränade hos oss klarade till
exempel inte av att ta bussen hit. De första
dagarna hämtade jag honom i min bil, sedan åkte vi buss tillsammans i några dagar
och när han kände sig tryggare fick han åka
buss själv medan jag åkte efter i bilen.
Det är bara ett exempel på allt som
Chrissan gör som ligger utanför hennes
uppdrag. Hon delar inte bara ut råd om hur
man bör klä sig på jobbet eller vad man bör
äta för att ha energi hela dagen, utan tar
också med sig lunch till de som inte har och
bokar läkarbesök samt skjutsar dit. Trots
att Chrissan jobbar mer än de 75 procent
som hon har betalt för så klagar hon inte.
Att göra skillnad för människor är en stor
drivkraft.
– Jag kan inte bara titta på när männi
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skor som fallit mellan stolarna inte får någon hjälp. Jag känner ett ansvar att bidra på
det sätt jag kan.
Men det är svårt att hinna på den korta
tid som arbetsträningen pågår.
– Tre månader, som många får beslut
om, är alldeles för kort. Det tar tid att komma in på en ny arbetsplats och lära sig arbetsuppgifterna. Ett år skulle vara betydligt
bättre. Motivationen är inte heller så hög
om du vet att du snart ska sluta. Många är
också oroliga för vad som kommer att ske
när arbetsträningen är slut. Får de en förlängning eller ska de vidare till ett nytt ställe? Det finns sällan en långsiktig plan för de
här personerna.
OBEFINTLIGT STÖD
Så hur går det för de som arbetstränar? Hur
många går vidare till jobb?
– Några får jobb hos oss, sedan kanske
det är tio procent som går vidare till andra
jobb eller studier. Jag försöker verkligen
peppa dem. Letar platsannonser, tittar
igenom deras cv, skjutsar till anställningsintervjuer och är referens. Vissa kommer
tack vare arbetsträningen på vad de vill
arbeta med i framtiden och söker en utbildning eller gör praktik inom det området. Men många blir tyvärr kvar i systemet. De skulle behöva fler insatser och mer
stöd än det som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan ger i dagsläget.
Hur ser då stödet ut till Stockholms
regionens arbetsintegrerande sociala före-

tag? Chrissan menar att det är obefintligt.
Roslagskrafterna har sökt Tillväxtverkets
affärsutvecklingscheckar utan framgång.
Genom projektet Kugghjulet har de dock
fått möjlighet till kompetensutveckling,
men det har varit svårt att prioritera då hon
och de andra medarbetarna behövs i den
dagliga verksamheten.
Om Chrissan fick önska skulle Arbets
förmedlingen och kommunerna köpa fasta
platser som de alltid fick betalt för. Det
skulle ge en större ekonomisk trygghet och
göra det enklare att planera.
– I dag vågar vi inte tacka ja till uppdrag
på grund av att vi inte vet om det finns tillräckligt med personal. I vissa kommuner
uppskattar man det arbete som ASF gör och
bistår med hyran. För oss skulle det göra
stor skillnad. Att få hjälp med marknadsföring och handledarutbildning skulle också
vara väldigt uppskattat, säger Chrissan.

Roslagskrafterna
Roslagskrafterna driver en second hand-butik
i Norrtälje och har även en multiservice-
avdelning som åtar sig olika uppdrag, allt
från att reparera cyklar till att bygga altaner.
Man driver även ett kafé på campusområdet
som utöver att servera fika och dagens lunch
också har catering. Personalen består av åtta
medarbetare och de kan ta emot 18 som
arbetstränar.
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”Vi tror på idén om
att konst utvecklar
människor”
På Stiftelsen Inutis tre enheter finns sammanlagt 65 personer,
som genom LSS ägnar sina arbetsdagar åt skapande med allt
från akvarellfärger, keramik och textil till datorprogram. ”Vi
kallar dem inte brukare eller deltagare – de är konstnärer”,
säger verksamhetschefen Kenneth Helén.

12 
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Stiftelsen Inuti
Stiftelsen startades 1996
och planerar därmed
inför sitt 25-årsjubileum
nästa år. Verksamheten
har utvecklats från ett
utställningsprojekt,
via EU-finansierat Mål
3-projekt, till att sedan
år 2000 drivas som en
daglig verksamhet med
konstnärlig inriktning.
Inuti har 25 a nställda
och fem ateljéer fördelade på tre e nheter:
Kungsholmen, Västerbro
plan och Lilla Essingen.
Totalt har de 65 LSSplatser, vilka utgör
finansieringen av verksamheten. Konstverken
säljs genom kooperativ
som ägs av konstnär
erna själva.

U

tifrån ser det ut som ännu
en av nedre Kungsholmens
vackra bostadsfastigheter från förra sekelskiftet.
Men innanför dörrarna på
Parmmätargatan 1 möts du istället av en
unik, kreativ arbetsplats. Här finns en måleriateljé och en textilateljé där ett 20-tal
personer ägnar dagarna åt att skapa verk,
diskutera konst och planera utställningar.
Förutom sin konstnärliga talang har de gemensamt att de får stöd genom LSS.
– Vi kallar dem inte brukare eller deltagare – de är konstnärer, säger Kenneth
Helén, verksamhetschef på Stiftelsen Inuti
som driver verksamheten.
Stiftelsen grundades 1996 och förut-
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om Inuti Kungsholmen har de ytterligare
två enheter: en på Lilla Essingen och en
vid Västerbroplan. Grundarna till stiftelsen
arbetade med personer med intellektuella funktionsnedsättningar och upptäckte
då fördelarna med att låta dem syssla med
konst.
– Det händer något inom oss när vi skapar. För just den här målgruppen är det väldigt givande, det har vi sett många exempel
på. En person som vanligtvis har stora
koncentrationssvårigheter kan hitta ett lugn
och sitta i flera timmar med sitt skapande,
säger Kenneth, och fortsätter:
– Vi tror på idén om att konst utvecklar
människor. Det handlar inte bara om att ha
någonting att göra, utan skapandet ger en

13
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»Det finns inga rätt eller
fel inom konst, och därför
ger det självförtroende.«

extra dimension som är svår att beskriva
med ord. Det finns inga rätt eller fel inom
konst, och därför ger det självförtroende.
DEMOKRATISK PROCESS
Förutom konstnärerna finns totalt 25 anställda på de tre enheterna. De flesta är
konstnärliga handledare och har ofta konstnärlig bakgrund, till exempel som konstvetare eller hantverkspedagoger, men även
vård- och omsorgsutbildning. Varje enhet
har också en enhetsansvarig med bakgrund
som socionom eller ledare inom vård och
omsorg. Som utförare enligt LSS kan Inuti
även ta del av kurser och föreläsningar

14 

via Forum Carpe, en kommungemensam
funktion för kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i
Stockholms län.
– För oss är det väldigt värdefullt att
personalen kan förkovra sig. Vi genomför
också projekt där personal och konstnärer
lär sig tillsammans, nu ska vi till exempel gå
en fortbildning om rasism och likvärdigt bemötande som finns hos Forum för levande
historia.
Inutis verksamhet finansieras helt av de
LSS-platser som säljs till kommunerna. I dag
har de sammanlagt 65 platser och många
av konstnärerna kommer till Inuti varje dag,
medan vissa även har en annan sysselsättning och är här på deltid. De flesta kommer
från Stockholms stad, men det finns även
konstnärer som åker hit från Södertälje och
Norrtälje.
– Den främsta sysselsättningen, våra
konstnärers arbetsliv, är att skapa konst
på någon av våra ateljéer. Man diskuterar

också konst och kultur tillsammans, pratar
om varandras verk och deltar i vår interna
kompetensutveckling i form av workshops
och kurser för att exempelvis lära sig nya
tekniker. Sedan har man en stödperson och
får ett individuellt stöd som ser väldigt olika
ut beroende på person, det kan handla om
allt från hur man tas emot när man kommer
hit till att få stöd vid måltider.
Kenneth berättar att k onstnärerna
är högst delaktiga i verksamheten. En
gång i veckan har de ateljémöten och
varje vår och höst har de gemensamma
planeringsdagar.
– Det är jätteviktigt att alla är delaktiga
i processen och är med och utvecklar verksamheten. Mycket av det vi gör grundar sig
i idéer från konstnärerna, till exempel om
särskilda utställningar eller skapandeformer
som de vill testa.
VÄGAR VIDARE
Inuti syns mycket ute i samhället och i
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Kenneth Helén
TITEL: Verksamhetschef.
BAKGRUND: Utbildad socionom, har arbetat
med människor som fått hjärnskador i vuxen
ålder samt inom socialpsykiatrin i Täby kommun innan han började på Inuti för fem år
sedan.
BOR: Rosersberg.
FRITIDSINTRESSEN: "Trädgård, historia och
musik, framför allt irländsk folkmusik."
BÄSTA RÅDET TILL DEN SOM VILL STARTA ETT ASF:

"Gå med i nätverk där du kan träffa likasinnade och få råd och stöd. Min erfarenhet är att
ASF och andra idéburna verksamheter, jämfört med ’vanliga företag’, är väldigt öppna för
samarbeten och att ge råd till varandra."

konstkretsar, och tack vare det blir konstnärerna ofta inbjudna att medverka vid
exempelvis utställningar och konferenser.
Av juridiska skäl kan inte stiftelsen sälja
konstnärernas verk och behålla förtjänsten.
Istället har man två kooperativ som ägs och
sköts av konstnärerna själva, med visst administrativt stöd från stiftelsen. Intäkterna
från försäljningen delas mellan konstnären
och kooperativet.
– De bestämmer själva vad de vill göra
för kooperativets pengar och ofta blir
det resor. Innan corona åkte till exempel Essinge-kooperativet till Köpenhamn
i en vecka för att gå på gallerier och
utställningar.
Inuti skiljer sig från andra ASF på flera
sätt, bland annat genom att det blir mer
som ett vanligt arbete där konstnärerna kan
stanna i flera år. Några har varit med ända
sedan starten.
– Sedan har vi vissa som har velat gå
vidare, till exempel till konststudier eller
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praktikplatser, och då har vi stöttat dem i
det. Det är tyvärr inte någon stor efterfrågan på konstnärer på arbetsmarknaden,
men ingen skulle vara gladare än vi om våra
konstnärer fick konstnärsjobb eller -uppdrag utanför Inuti.
Att hjälpa och stötta konstnärerna att
närma sig arbetsmarknaden är ett av Inutis
mål under de kommande åren. Här har de
fått hjälp genom Kugghjulet.
– En anledning till att vi gick med var för
att utöka vårt nätverk och vi har fått kontakt med flera företag att samarbeta med
och inspireras av. Vår textilateljé startades
till exempel efter en idé från ett annat ASF,
och tack vare Kugghjulet har vi inlett ett
samarbete som förhoppningsvis kan leda
till att några av våra konstnärer kan få utföra designuppdrag.
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Vad hindrar ASF från att bli
en kompletterande aktör?
När projektet Kugghjulet startade år 2016 med fi
 nansiering av
Europeiska socialfonden, ESF, var målet att hjälpa Stockholms
regionens ASF att bli mer affärsmässiga och att ta fram en långsiktigt
hållbar stödstruktur. Olika stödorganisationer, såsom Coompanion
och Samordningsförbunden, hade identifierat att det fanns brister
i ASF affärsmässighet och att det hindrade dem från att bli hållbara
över tid. Men de 37 ASF som har deltagit i projektet – allt från små
ekonomiska föreningar till stora stiftelser – har en annan bild av vilket stöd de behöver, vilket blev tydligt i de timslånga intervjuer som
Kugghjulet gjorde med verksamhetsledarna under 2019. Utifrån
deras beskrivningar och vår egen research har vi identifierat en rad
underliggande problemområden som gör att många ASF i dagsläget
inte har förutsättningar att bli det komplement till arbetsmarknadspolitiken som de skulle kunna vara. Detta är våra slutsatser.
INTVINGAD I EN FÖRETAGSKOSTYM
Inom den idéburna sektorn förekommer bland annat ideella föreningar, trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar, aktiebolag
med särskild vinstutdelningsbegränsning och samfällighetsföreningar. Den gemensamma nämnaren är att de inte drivs för att skapa
ekonomisk vinst, utan för att göra samhällsnytta. Ett ASF ska dock,
enligt Tillväxtverkets definition, både drivas som en affärsverksamhet och integrera människor i samhälle och arbetsliv. De ska alltså
1

både producera välfärdstjänster och bedriva ett mer traditionellt
tillväxtorienterat företag. Men för många ASF är vinsten underordnad. Näringsverksamheten är i själva verket bara ett verktyg för att
integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett
arbete.1 För några av de ASF som Kugghjulet har träffat kommer nästan alla intäkter från försäljning av arbetsträningsplatser och knappt
några alls från näringsverksamheten. En förklaring till det kan vara
att verksamheterna sällan startats av drivna entreprenörer, utan
betydligt oftare av eldsjälar som själva stått utanför arbetsmarknaden och hittat en väg tillbaka genom att starta ett ASF och vill hjälpa
andra i samma situation. Problemet är att det stöd som ges till ASF
fokuserar på företagsrådgivning och affärsutveckling och baseras på
föreställningen om att de behöver bli mer affärsmässiga, medan de
själva snarare ser ett behov av att utvecklas och få stöd inom de delar som handlar om arbetsträning.
DUBBLA ROLLER
Att få en liten verksamhet såsom ett kafé, en second hand-butik eller
ett hunddagis att växa kräver affärssinne. Samtidigt måste verksamhetsledarna i ett ASF även fungera som samordnare och handledare
för de som arbetstränar samt marknadsföra verksamheten gentemot myndigheterna. Inte alla lyckas eller har intresse av att fylla alla
dessa roller. De ASF som har nått framgång är ofta större aktörer

Tillväxtanalys. (2011). Arbetsintegrerande sociala företag – användning och behov av statliga finansieringsstöd.
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(Fig. 3) De senaste 20 åren har hundratals miljoner satsats på att stärka ASF.
En del kommer från Tillväxtverket och ESF, andra från KK-stiftelsen och Arvsfonden.

som kan anställa utbildad personal som ansvarar för antingen marknadsföring eller rehabilitering. Mindre aktörer har inte råd att anställa den typen av personal utan måste fylla hela kostymen själva.
Verksamhetsledaren behöver därför ha mycket bred kompetens
och kontinuerligt bygga på med utbildning. Att arbetskraften i verksamheten till stor del består av personer med stödbehov innebär
också en sårbarhet för verksamheten då personal ibland uteblir från
arbetet – ofta i högre grad än på de flesta andra arbetsplatser – på
grund av att de mår psykiskt eller fysiskt dåligt, får ett återfall eller
liknande. Det innebär att verksamhetsledarna kan behöva täcka upp
för dem som inte är på plats genom att lägga sina egna arbetsuppgifter åt sidan. Dessa dubbla roller är en del av verksamheternas särart,
men de innebär också stora utmaningar som ställer höga krav på
verksamheten.
OKLART VILKA SOM RÄKNAS SOM ASF
I Sverige har begreppet ASF blivit starkt sammankopplat med de
kooperativa principerna, samtidigt som det blivit ett samlingsnamn
för en mängd olika idéburna verksamheter som erbjuder arbetsträning till offentlig sektor. När Tillväxtverket fick regeringsuppdraget
att sprida kunskap om ASF till offentlig sektor år 2009 – ett uppdrag
som genomfördes tillsammans med bland annat Skoopi och SKR –
skapades webbplatsen Sofisam där landets ASF listades. Listan, som
många rapporter och projekt har refererat till genom åren och som
Kugghjulet hämtat sina projektdeltagare från, finns inte längre kvar
eftersom Tillväxtverket inte mäktade med att hålla den uppdaterad.
Men på denna lista fanns allt från små kooperativ till hundraåriga
ideella föreningar och stiftelser som bedriver daglig verksamhet för
personer som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, vilket avspeglar komplexiteten inom den idéburna sektorn och bredden av verksamheter som ägnar sig åt samhällsoch arbetsintegrering på olika sätt. Att bredden är så stor gör det
väldigt svårt för projekt som Kugghjulet – som fått i uppdrag att ta
fram en gemensam stödstruktur för att länets ASF ska bli långsiktigt
hållbara – att identifiera gemensamma behov av en stödstruktur då
verksamheterna har så olika förutsättningar.
Kugghjulet har sett hur ASF-definitionen skapar splittring inom
den idéburna sektorn och förvirring gentemot offentlig sektor. I dag
tvingas idéburna aktörer som erbjuder arbetsträning att konkurrera
med varandra om ett relativt litet urval av arbetslösa och de finan-

2

sieringsmöjligheter som är kopplade till dessa personer. De konkurrerar genom att några hävdar att andra idéburna aktörer inte uppfyller kriterierna för att definieras som ett ASF, vilket egentligen inte
säger något om kvaliteten på arbetsträningen utan fokuserar på hur
verksamheten är organiserad. Men de konkurrerar även genom att
de har olika förutsättningar att avsätta tid för att knyta rätt kontakter
och marknadsföra sina verksamheter. Om de är välkända har de ofta
lättare att skapa samarbeten med övriga näringslivet och erbjuda
vägar vidare för dem som arbetstränar.
De interna stridigheterna som i dag skapar splittring inom sektorn
beror, enligt Kugghjulets analys, på att definitionen av ASF avgör
vilka aktörer som blir betrodda att erbjuda kvalitativ arbetsträning
till offentlig sektor och därmed få tillgång till finansiering. Det behövs mångfald i arbetsmarknadspolitiken för att kunna erbjuda ett
individanpassat stöd, men för att möjliggöra detta måste små ASF
ha samma förutsättningar att synas som de större och alla idéburna
verksamheter som gör samhällsnytta måste ha samma legitimitet
som leverantörer av arbetsträning. Det behövs en gemensam och
vedertagen definition som gör att verksamheterna kan fokusera på
att ge stöd till människor som står utanför arbetsmarknaden, istället
för att ägna tid åt interna stridigheter.
JU FLER KOCKAR DESTO SÄMRE SOPPA
De senaste 20 åren har hundratals miljoner satsats på att stärka
ASF. En del kommer från Tillväxtverket och ESF, andra från KKstiftelsen och Arvsfonden. År 2016 tilldelades, som tidigare nämnts,
Tillväxtverket 60 miljoner av regeringen för att få ASF att växa och
bli fler för att därigenom öka antalet sysselsatta. Enligt Tillväxtverket
var satsningen lyckad. I deras egen återrapportering2 till regeringen konstateras att antalet ASF visserligen inte blivit fler, men att det
beror på förändringar i arbetsmarknadspolitiken. De lyfter också
fram att fler nu känner till ASF och att de har blivit mer affärsmässiga
genom affärsutvecklingscheckar. Samtidigt nådde satsningen inga av
sina resultatmål och nästan 10,7 miljoner av de avsatta medlen har
inte kunnat användas. Det har från regeringens sida funnits en tilltro
till att Tillväxtverket ska kunna skapa fler och starkare ASF, men de
önskade effekterna har uteblivit.
Kugghjulets erfarenhet är att den här problematiken bottnar i
att stödet som ges till ASF konsekvent riktas mot fel nivå i behovspyramiden. Många ASF kämpar för att få vardagen att gå ihop och

T illväxtverket. (2019). Slutrapport avseende uppdraget att utarbeta och genomföra nationellt program för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala
företag. A/2016/00424/A.
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NYA
AFFÄRSIDÉER
NÄTVERK

KOMPETENSUTVECKLING

SAMVERKAN MED MYNDIGHETER

GRUNDLÄGGANDE BEHOV

(Fig. 5) ASF har grundläggande behov av långsiktig planering och finansiering samt förutsägbar samverkan med offentlig sektor som inte
är tillgodosedda, varför de ofta inte har möjlighet att ta del av kompetensutveckling eller fundera på att utveckla nya affärsidéer. Även om
det är gratis.

har varken intresse eller kapacitet att exempelvis dra nytta av den
företagsrådgivning som de kan få kostnadsfritt genom Tillväxtverkets
verksamhetsbidrag. Tillväxtverket har även satsat över 10 miljoner
på affärsutvecklingscheckar, men bara de som har en tydlig affärsidé
och 400 000 kronor i omsättning har kunnat ansöka. Därmed har
många mindre ASF exkluderats. En annan brist är att det stöd som
ett ASF kan få i huvudsak riktas mot uppstarten, då de till exempel
kan erbjudas starta eget-bidrag, rådgivning eller subventionerad
hyra. Därefter får de i stor utsträckning klara sig själva.
FASTNAR HOS MELLANHÄNDER
Många ASF har startats inom ramen för olika projekt som finansierats av ESF. Utöver att stödet ofta är projektbaserat, kan projektmedel från ESF endast sökas av offentliga och större privata eller
idéburna organisationer3 som har stor likviditet eftersom ersättningen kommer med några månaders eftersläpning. Det innebär att
det är aktörer som Coompanion, Skoopi, Samordningsförbunden
eller Famna som ansöker om och driver projekt för att k artlägga behov och ge stöd till verksamheterna. Men medan Coompanion och
Skoopi driver projekt som gynnar kooperation, vill Samordningsförbunden driva projekt som gynnar deras målgrupper och Famna
projekt som gynnar deras medlemmar, där det ingår såväl ekonomiska föreningar, kooperativ, som stiftelser och ideella föreningar.
Kugghjulets erfarenhet är att det är svårt att få projektmedel
att nå hela vägen fram till själva verksamheterna, då det ofta krävs
mycket medel för att driva själva projektet. Det ekonomiska stöd
som ASF verkligen skulle behöva – för att ge stöd till personer som
står långt från arbetsmarknaden – fastnar i en massa mellanhänder.
Krångliga regelverk skapar också strukturella hinder. Tillväxtverkets
satsning under 2016–2018 är ett exempel på när statliga medel inte

3
4
5

kan utnyttjas fullt ut på grund av olika hindrande regelverk. Att ESFfinansierade projekt erbjuder kompetensutveckling till anställda på
ASF under en begränsad period kommer aldrig att kunna möta de
behov av kontinuerlig kompetensförsörjning som en professionell
aktör inom arbetsmarknadspolitiken har.
Kugghjulets intervjuer med verksamhetsledarna visar att verksamheterna behöver olika typer av stöd i olika faser och för att detta
ska bidra till en hög kvalitet på arbetsträningen behövs en strategi
för kontinuerlig regional kompetensförsörjning. Stödet kan inte
längre ges i form av tillfälliga projektsatsningar, utan behöver bli en
del av ordinarie strukturer om de ska få långsiktiga effekter. I dag
saknas en tydlig struktur för vilket stöd som ges av vilken aktör, samt
till vem och under vilka premisser stödet ges. Det gör att stödet,
förutom ryckigheten i att det är projektbaserat 4, även ges väldigt ad
hoc till olika verksamheter. Många av Kugghjulets medlemmar vet
inte vilket stöd de kan söka eller när de borde söka det. I Kugghjulets
intervjuer har det tydligt framkommit att det är verkningslöst att
fortsätta satsa pengar på projekt som ska ”lösa” problem som kräver
strukturförändringar snarare än fristående stödstrukturer. Pengarna
borde istället gå till insatser som faktiskt gör skillnad för de individer
som arbetstränar och arbetar i företagen, inte bara till stödorganisationerna. Det kommer alltid finnas behov av projekt för att utveckla
nya idéer, men ett projektbaserat stöd kan aldrig möta verksamheternas behov av långsiktigt stöd i sitt grunduppdrag.
OHÅLLBAR FINANSIERINGSMODELL
Statligt finansieringsstöd kan delas in i stöd som riktas till företag, företagsstöd, och stöd som riktas till individen, individstöd.
Individstöd är exempelvis när en anställd beviljas lönebidrag från
Arbetsförmedlingen. Det stödet är avsett att uppväga en individs
nedsatta arbetsförmåga. Ur arbetsgivarens ekonomiska perspektiv
blir den anställde därmed jämförbar med andra anställda med full
arbetsförmåga. Avsikten är inte att företaget ska få en subvention
i form av billig arbetskraft, utan att individen ska kompenseras för
bortfall av viss arbetsförmåga.5
Många ASF som varit med i Kugghjulet har svårt att få verk-

TILLVÄXT

UTVECKLING

AVVECKLING

START

(Fig. 6) Kugghjulets erfarenhet är att ASF behöver en tydligare struktur
för stöd som är anpassad efter vilken fas i utvecklingen verksamheten
befinner sig. En arbetsintegrerande verksamhet behöver en form av stöd
vid uppstart och en helt annan när den är redo att utvecklas.

https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/
Tillväxtanalys. (2011). Arbetsintegrerande sociala företag – användning och behov av statliga finansieringsstöd.
Tillväxtanalys. (2011). Arbetsintegrerande sociala företag – användning och behov av statliga finansieringsstöd.
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FINANSIERING

SAMVERKAN
MED OFFENTLIGA,
PÅVERKAN

RÅDGIVNING,
START OCH
UTVECKLING

NÄTVERK/
SYSTEM FÖR
ÖMSESIDIGT
STÖD

UTBILDNING,
KOMPETENSUTVECKLING

AFFÄRSSAMVERKAN,
VERKSAMHET
MARKNADER

SAMVERKAN,
STÖDPROCESSER

(Fig. 7) Kugghjulets kartläggning visar att det stöd som ASF får i dag endast rör områdena rådgivning, start och utveckling från Coompanion
och projektbaserat stöd kring utbildning och kompetensutveckling.

samheten att gå ihop ekonomiskt. Ofta är intäkterna från affärsverksamheten låga och det ekonomiska stöd som de kan få från
Arbetsförmedlingen kopplat till den arbetstränande – 150 kronor per
arbetsdag – är inte i paritet med det stöd som målgruppen behöver.
Ett ASF som tar emot sex personer som arbetstränar får cirka 20 000
kronor per månad, vilket knappt täcker kostnaderna för handledare
och lokaler. Vid förstärkt arbetsträning är arvodet högre, 300 kronor
per dag, i och med att större anpassning och mer stöd krävs. De
flesta ASF har även anställda som har någon form av individstöd från
samhället, men det finns inget samlat system som ger ASF företagsstöd. Om ASF ska kunna bli långsiktigt hållbara och fylla sin roll som
kompletterande aktör i arbetsmarknadspolitiken måste de få såväl
företagsstöd som individstöd.
FINANSIERING SKAPAR OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Det uppdrag som ASF har i arbetsmarknadspolitiken i dag har många
likheter med det statligt ägda aktiebolaget Samhalls uppdrag, som
kombinerar samhällsnytta, kundnytta och medarbetarnytta.6 Samhall
erbjuder arbetstillfällen för personer med funktionsvariationer
och har ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen. Genom sin
matchningsprocess, som de kallar Samhallmetoden, lyckas de hitta
rätt medarbetare till rätt arbetsuppgift. Samhall hade vid årsskiftet
2019/2020 drygt 26 000 medarbetare, varav 23 000 har en konstaterad funktionsvariation, och målet är att sex procent av medarbetarna – det vill säga 1 500 personer – ska gå vidare till en anställning hos en annan arbetsgivare varje år. Företaget får årligen en så
kallad merkostnadsersättning från staten för att kompensera för
de kostnader företaget har till följd av sitt arbetsmarknadspolitiska

6
7
8
9

uppdrag. För 2020 har Samhall fått 6,3 miljarder i merkostnadsersättning. Ersättningen ska täcka kostnader för att deras medarbetare
till exempel kan behöva en lägre arbetstakt, utvecklingsinsatser och
anpassade arbetsplatser.7 Samhall hade 2019 en nettoomsättning på
3 miljarder samt gjorde en vinst på 74 miljoner.8 Men precis som ett
ASF delar de inte ut någon vinst till ägaren, staten, utan återinvesterar överskottet i bolaget. Pengarna används istället till medarbetar
utveckling, investeringar och som en buffert, så att de inte behöver
säga upp medarbetare vid dåliga tider utan istället kan satsa på till
exempel utbildning.9 Med 2019 års resultat innebär det att Samhall
har 1,3 miljarder i eget kapital.
Den ekonomiska långsiktighet som möjliggörs genom Samhalls
finansieringsmodell saknar ASF, då allt ekonomiskt stöd är kopplat till
de individer som under begränsad tid arbetstränar i deras verksamheter. Som finansieringen ser ut i dag blir ASF också väldigt sårbara
för handläggarbyten på Arbetsförmedlingen. Samtidigt skulle alla
vinna på att det blev en ökad mångfald inom arbetsmarknadspolitiken, inte minst de som står utanför arbetsmarknaden. Men med
3 000 respektive 6 000 kronor per månad och deltagare, som de
dessutom inte vet hur många de kommer vara till antalet eller hur
länge de får stanna, går det inte att ha en långsiktig ekonomisk planering. Inte ens de största verksamheterna i Kugghjulet har möjlighet att planera sin arbetsmarknadspolitiska verksamhet i mer än ett
par månader framåt.
Några av Kugghjulets medlemmar som erbjuder daglig verksamhet får runt 18 000 kronor i månaden för varje deltagare som placeras hos dem genom LSS. Dessa personer har ofta både stödboende
och en stödperson utöver den dagliga verksamheten, vilket även skapar en större tydlighet i verksamhetens uppdrag. Många deltagare
beviljas en plats i verksamheter för ett år i taget, vilket skapar goda
förutsättningar för långsiktig planering. Kugghjulets slutsats är därför
att med en bättre finansieringsmodell skulle även ASF få förutsättningar till långsiktig planering av personalresurser, lokaler och anpassade arbetsuppgifter, och därmed kunna bidra med professionella
insatser för de som står längst från arbetsmarknaden.

»Om ASF fick bättre förutsättningar
skulle vi kunna spela en avgörande roll
för de svagaste på arbetsmarknaden.
Vi skulle kunna leverera stor samhällsnytta för relativt sett lite pengar!«
Hans-Olov Öhman, NT Solutions

https://samhall.se/sa-funkar-samhall/
https://samhall.se/om-samhall/faq/
Samhalls delårsrapport januari–juni 2020
https://samhall.se/om-samhall/faq/
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REGERING

EU

SKR

ESF

TILLVÄXTVERKET

FÖRSÄKRINGSK.

ARBETSFÖRM.

SAMORDNINGSF.

REGION

KOMMUNER
SKOOPI

COOMPANION

FAMNA

PROJEKT

PROJEKT

Ex. MIA

Ex. Kugghjulet

KFO

ASF

(Fig. 4) De hela pilarna står för direkt
finansiering och stabilt stöd, medan
de streckade pilarna visar stöd som
är projektbaserat eller kan sökas och
beviljas från olika insatser.
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»För att framgångsrikt ge rätt stöd till dessa
människor in på arbetsmarknaden krävs mer stabila
förutsättningar. Det går inte på tre månader. Ge oss längre
perioder och vi skulle kunna göra verklig skillnad för de
svagaste på svensk arbetsmarknad!«
Lauretta Gfrörer, Hela Människan

SNÅRIGT STÖDSYSTEM
Ekosystemet runt den som ska arbetsträna består ofta av en
mängd aktörer med olika funktioner och finansieringen av
dessa insatser ser väldigt olika ut. Arbetsförmedlingen och de
regionala Samordningsförbunden – som ägs och finansieras
gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner – är ofta de som köper arbetsträningsplatser åt personer som står utanför arbetsmarknaden. Sedan
finns det aktörer som tillhandahåller arbetsträning, exempelvis kommunala insatser, privata f öretag och idéburna aktörer som ASF. Staten äger även aktiebolaget Samhall som har
i uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten
för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Samordningsförbunden har drivit flera stora
projekt med finansiering av ESF. Just nu driver till exempel
Samordningsförbunden i Stockholms län ett projekt med finansiering av ESF som heter Mobilisering inför arbete, MIA, där deltagarna får stöd på sin väg tillbaka till arbetsmarknaden - bland
annat genom arbetsträning på ASF. I samma ESF-satsning ingår
systerprojektet Kugghjulet, som parallellt har haft i uppdrag
att genom kompetensutveckling göra länets ASF mer affärsmässiga och därmed långsiktigt hållbara. Projektet har drivits
av Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, tillsammans med Coompanion Stockholms län. Under samma period
har Coompanion även drivit ett nationellt ESF-projekt för att
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ge kompetensutveckling till ASF i övriga landet och Skoopi har
fått finansiering från Tillväxtverket för att bland annat ta fram
en certifiering av ASF. Tillväxtverket, som finansieras av staten,
ger i sin tur årligen ett verksamhetsbidrag till Coompanion
för att stötta kooperationens framväxt och är även finansiär av många projekt och satsningar riktade till ASF. Så medan
Samhall får fi
 nansiering direkt från staten går finansieringen och
stödet till ASF genom Tillväxtverket, Samordningsförbunden,
Coompanion, Skoopi, Famna eller annan aktör. Dessutom är stödet som ges till ASF ofta projektbaserat och fokuserar antingen
på utveckling av den affärsmässiga delen eller köp av arbets
träningsplatser. Ingen aktör ger i dagsläget ett stadigvarande
stöd till ASF för merkostnader, kompetensutveckling eller verksamhetsutveckling kopplat till rollen som rehabiliteringsaktör.
Kugghjulets sammantagna analyser, baserade på intervjuer
med verksamhetsledarna och olika rapporter, visar att finansiering och stöd till de aktörer som bedriver arbetsmarknadsinsatser ser väldigt olika ut. Det stöd som idag ges till ASF är
projektbaserat och passerar flera mellanhänder, medan det
stöd som ges till statliga Samhall eller kommunala insatser
är stabilt över tid. Samhall har både direkt finansiering från
Regeringen – 6,3 miljarder i årligt anslag – och direkt stöd från
Arbetsförmedlingen.
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OTYDLIG ROLL I ARBETSMARKNADSPOLITIKEN
När arbetsmarknadspolitiken öppnades för nya aktörer klumpades
idéburna verksamheter, som sedan länge erbjudit sysselsättning åt
människor långt från arbetsmarknaden, ihop med privata aktörer
som ägnade sig åt jobbmatchning och hamnade även i konkurrens
med kommunala arbetsmarknadsinsatser. Arbetsförmedlingens nuvarande system innebär att leverantörerna får ersättning för avtalad
leverans av tjänst och resultat – inte för den samhällsnytta som de
gör. SKR har påtalat att kommunerna gör allt fler insatser inom det
arbetsmarknadspolitiska området och tar ett allt större ansvar för
arbetsmarknadspolitiken, trots att den är ett statligt ansvar.10 En konsekvens av detta är att idéburna ASF blir utkonkurrerade av verksamheter och företag som har helt andra förutsättningar, därför att de
konkurrerar om samma målgrupp utan att någon hänsyn tas till de
idéburna verksamheternas mervärden.
Förutom olika projektsatsningar är Arbetsförmedlingen den
aktör som kontinuerligt använder ASF som leverantör av arbetsträningsplatser. De senaste två årens omorganisation har lett till många
handläggarbyten, vilket har gjort att mycket kännedom om ASF
har gått förlorad. Eftersom relationerna mellan offentlig sektor och
idéburen sektor ofta är personbunden måste verksamhetsledarna
lägga mycket tid på att underhålla kontakterna med handläggare
som ständigt byts ut.
Dagens avtal med Arbetsförmedlingen för arbetsträning löper
oftast på tre till sex månader. Den tiden är inte tillräcklig för att integrera någon som står långt från arbetsmarknaden. I de flesta fall
behövs längre tid för att lära sig ett nytt jobb och fler insatser för
att få någon i arbete. Arbetsträningen på ett ASF kan för många ses
som ett första steg in på arbetsmarknaden, men för den som är långtidsarbetslös behövs sannolikt även utbildning eller praktik för att bli
attraktiv på den ordinarie arbetsmarknaden. För ASF skapar de korta
avtalen en osäkerhet.
Det behövs en tydligare strategi för ASF och andra aktörer inom
arbetsmarknadspolitiken. Tydliga roller mellan utförare och beställare samt tydligt stöd och finansiering till verksamheterna som erbjuder arbetsträning. I dag konkurrerar många leverantörer av arbetsträningsplatser om den insats som kan betraktas som det första steget
i en människans väg tillbaka till arbete. Samtidigt saknas ofta steg
som skulle kunna hjälpa personen hela vägen till en anställning på
den öppna arbetsmarknaden. Alla trivs inte på stora statliga Samhall,
men många trivs inte heller på ett litet kooperativt ASF. Mångfald
och valmöjligheter behövs för att människor som står utanför arbetsmarknaden ska få ett individanpassat stöd till ett självständigt liv.
SKÖR MÅLGRUPP SOM KRÄVER MYCKET STÖD
De som arbetstränar är en mångfacetterad och skör grupp med
varierande arbetsförmåga. Vissa är pigga och positiva, andra kan
lida av depression eller outredd demens. En svacka i måendet
kan göra att de inte kommer till jobbet på flera dagar eller v eckor.
Verksamhetsledaren i ett ASF får ofta ta på sig rollen som behandlare, vilket han eller hon sällan är utbildad för. Det saknas ofta
stöttning från viktiga kompetenser som psykologer, sjukgymnaster,
karriärcoacher och arbetsterapeuter. Arbetsförmedlingens handläggare är sällan med på uppstartsmötet och det saknas ofta en plan för

10
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den som ska arbetsträna, vilket gör att verksamhetsledaren får ta en
samordnande roll. När personalen består av personer som arbetstränar utan krav på prestation blir också verksamheten skör. Ibland
tvingas ASF tacka nej till större kundbeställningar på grund av att en
del av de som arbetstränar inte kommer till jobbet och det saknas
ekonomiskt utrymme att ta in vikarier. Ett ASF vet inte heller på förhand vilka utmaningar som den som arbetstränar har och kan därför
inte förbereda verksamheten. Handledaren får lägga mycket tid på
att skapa sig en bild av personen och dess utmaningar. I det avseendet är tre månader en väldigt kort tid.
För att få en anställning på statliga Samhall krävs att Arbets
förmedlingen gjort bedömningen att personen har någon form av
funktionsnedsättning men också en arbetsförmåga. Men till skillnad från Samhall har ASF en målgrupp där orsaken till den nedsatta arbetsförmågan eller dess omfattning sällan är känd. Målet för
arbetsträningen på ett ASF är därför ofta att identifiera behovet av
stöd inför vidare insatser från Arbetsförmedlingen. Detta kartläggande första steg i en människas väg tillbaka till arbetsliv och samhälle
är ett viktigt steg för individen, men som finansieringen ser ut i dag
tycks inte samhället uppskatta värdet av denna insats. Här kan ASF
göra stor nytta, till en klart mycket lägre kostnad än Samhall.
EFFEKT- OCH RESULTATMÄTNING SAKNAS
ASF bidrar med stor samhällsnytta genom att erbjuda arbetsträning
till de som står längst från arbetsmarknaden. Men det är få ASF som
redovisar sina resultat på aggregerad nivå. Framför allt för att ingen
efterfrågar det. Flera av verksamheterna för statistik för sin egen
skull och dokumenterar individernas utveckling för att kunna följa
upp och anpassa insatsen. Men eftersom Arbetsförmedlingen sällan
efterfrågar någon dokumentation finns inget riktigt incitament för
ASF att ägna tid åt att sammanställa detta. Förutom att viktig kunskap om individen går förlorad blir det också svårt att få en överblick
över hur stor samhällsnytta ASF och den idéburna sektorn faktiskt
gör inom arbetsmarknadspolitiken. Det behövs en systematik och ett
användarvänligt digitalt verktyg där idéburna aktörer kan registrera
sina resultat.
ANSTÄLLD PÅ ÖPPNA
ARBETSMARKNADEN
INSATSER
SAKNAS
INSATSER
SAKNAS
ARBETSTRÄNING
PÅ ASF
FÖRREHABILITERANDE
(Fig. 8) Efter en arbetsträning på 3 till 6 månader
INSATSER

där ASF identifierat behov av stöd behöver individen fortsatt stöd för att nå hela vägen till arbete.
Men i dag får varken personen som arbetstränar
eller verksamheten information om vilka ytterligare insatser som planeras för personen och många
faller bara tillbaka i systemet.

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/kommunernasansvarforarbetsmarknadsinsatserokar.29061.html
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EXPERTEN / ÅSA BENGTSSON

»Samverkan med
ASF är inte bara en
arbetsmarknadsinsats«
Hur bedrivs ett framgångsrikt samarbete mellan offentlig och idéburen
sektor? I en ny handbok från Sveriges kommuner och regioner, SKR,
har man kartlagt medlemmarnas samverkan med sociala företag för att
lyfta möjligheterna och visa på konkreta exempel.
I SEPTEMBER 2020 släpptes ”Ny väg till

innovativa välfärdslösningar – en handbok om samverkan med sociala företag”
från Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Handboken har tagits fram inom ramen
för ett projekt finansierat av Tillväxtverket
och arbetet har letts av Åsa Bengtsson,
utredare på SKR:s avdelning för utbildning
och arbetsmarknad.
Vilka är fördelarna med
att samverka med ASF?
– Det ger en breddad arbetsmarknad för de
som har svårigheter att komma in på den
ordinarie arbetsmarknaden, och som genom ett ASF kan ta ett första steg. ASF kan
också skapa nya arbetstillfällen för de som
aldrig kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden. Till exempel kan personer med
intellektuella funktionsnedsättningar känna
att de bidrar på riktigt om de är på ett ASF



istället för i daglig verksamhet, säger Åsa
Bengtsson, och fortsätter:
– Det kan också ge stora s amhällsvinster.
Som upphandlaren Ingvar Berg i Nordan
stigs kommun brukar säga: ”ASF är som
kinderägg. Dels skapar de sysselsättning
och en väg in på arbetsmarknaden för medborgare som annars inte känner att de är
delaktiga. Dels kan vi som kommun köpa saker av ASF som vi normalt sett inte haft råd
med på många år, som att hålla skidspåren
fina eller ha blommor på torget – och helt
plötsligt ser alla medborgare att kommunen börjar leva igen.” Samverkan med ASF
är inte bara en arbetsmarknadsinsats, utan
det är verkligen något positivt för hela kommunen eller regionen.
Vad behövs för att kommuner och regioner
ska få till ett bra samarbete med sociala
företag?
– Dels behövs en tydlig struktur internt
inom kommunen eller regionen med samverkan över förvaltningsgränser på uppdrag
av den politiska ledningen. Dels behövs en

extern samverkansstruktur där kommunen
eller regionen har dialog och utbyte med
de sociala företagen. Med det på plats tror
jag även att det krävs respekt för varandras
uppdrag och mycket dialog kring vad som
är görbart: Hur möter vi varandras behov
och vad krävs för att samarbetet inte ska gå
i stöpet?
Hur ser det ut med samverkan
runt om i landet?
– Jag har mött allt från kommuner som
säger ”det finns inga sociala företag här”
till de som är långt framme och har en väl
fungerande samverkan. Så det är väldigt
olika, mycket beroende på hur medvetet
man har jobbat med att främja samverkan.
Det kan till exempel vara en utmaning om
kommunen har en stor arbetsmarknadsenhet som inte har sett något behov av ASF,
men om de öppnar upp för samtal med ASF
kommer man säkerligen att hitta sätt att
samarbeta och komplettera varandra. Man
kanske till och med kan knoppa av en kommunal verksamhet till att bli ett ASF.
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ASF / SKYDDSVÄRNET

”Det offentliga
använder ASF-
tjänster alldeles
för lite”
Skyddsvärnet Secondhand i Nynäshamn är ett ASF där
man inte bara räknar antalet som går direkt ut i jobb, utan
också mäter hur mycket närmare arbetsmarknaden
personerna faktiskt kommer. Butiken är ett av flera
verksamhetsben hos den 110-åriga ideella organisationen
Skyddsvärnet, där Nilla Helgesson är vd och direktor.

M

öbler och inredningsdetaljer, kläder och skor, lek
saker och elektronikprylar
– kunder som kommer
in till Skyddsvärnet
Secondhand i Nynäshamn möts alltid av en
stor blandning varor. Men vilka kläder och
prylar som lyfts fram i butiken skiljer sig
från dag till dag. I maj 2020 införlivade de
nämligen nya arbetssätt, som bland a nnat
gör att saker som lämnas in kommer ut
snabbare till försäljning och att butiken hela
tiden förnyas.
– Vi var tvungna att göra en förändring eftersom butiken hade gått minus
ända sedan starten 2016, och till råga på
allt kom coronautbrottet som slog hårt
mot second hand. Och tack vare de nya
arbetssätten har vi sålt mer än någonsin
tidigare! Jag är väldigt stolt över att vi har
lyckats göra den vändningen – och framför allt att vi har gjort den under en kris,
säger Nilla Helgesson, vd och direktor för
Skyddsvärnet.
Nilla berättar att hon har hjälpt till ge-
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nom att kontinuerligt skanna konkursmarknaden efter exempelvis klädlager att köpa
upp, vilket har lett till att de nu har en särskild avdelning som kallas Konkursboden.
Men störst eloge ger hon till butikens två
anställda handledare och enhetschefen,
samt alla som arbetstränar där.
– Jag är en igångstartare som drivs av få
hitta på nya idéer och se möjligheter som
ingen annan ser, för att utveckla verksamheter och skapa tillväxt. Däremot är jag
inte någon genomförare, det är alla duktiga
medarbetare som står för den delen. Vi vill
bli starkare, både för medarbetarnas skull
och för att vi vill hjälpa fler, men affärsmässigheten är en stor utmaning när du har en
idéburen verksamhet.

Nilla Helgesson
TITEL: Vd och direktor.
BAKGRUND: Utbildad kriminolog som
har arbetat på anstalten Beateberg
och häktet Kronoberg. Lämnade
Kriminalvården 1998 för rollen som
ombudsman och projektledare på
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, och 2000 blev hon förbundssekreterare. Började som biträdande direktor på Skyddsvärnet 2006
och tre år senare blev hon föreningens första kvinnliga direktor.
BOR: Vallentuna.
FRITIDSINTRESSEN: "Förutom att umgås med familjen är min avkoppling
att baka, laga mat och pyssla."
BÄSTA RÅDET TILL DEN SOM VILL STARTA ETT ASF: "Om man har en idé till ett

ASF skulle jag råda att söka sig till en
större ideell aktör med erfarenhet av
arbetsintegrering. Presentera idén
för dem och diskutera hur den skulle
kunna integreras i deras verksamhet,
det går att göra på många olika sätt.
Med en större aktör i ryggen blir det
inte lika tungt att dra overheadkostnaderna och framtiden för ert ASF
blir säkrare."

STEG TILL ARBETSMARKNADEN
Den vändning som Skyddsvärnet
Secondhand har gjort innebär att försäljningen för första gången står för mer än 
50 procent av verksamhetens intäkter
– tidigare har den utgjort omkring 40
procent. Resterande intäkter k ommer
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»Vi matchar ut relativt många, men
siffran skulle vara högre om vi fick ha
dem längre än några månader.«
från de arbetsträningsplatser som
Samordningsförbund, kommuner och
Arbetsförmedlingen köper. Vanligtvis är det
dock bara omkring hälften av butikens 40
arbetsträningsplatser som fylls upp.
– Problemet är inte att det inte finns
personer som behöver arbetsträna – för
det vet vi att det finns – utan att det offentliga använder ASF-tjänster alldeles för lite.
Arbetsförmedlingen negligerar området arbetsträning, de verkar bara bry sig om stöd
och matchning och att få till avtal med stora
privata aktörer, säger Nilla.
Hur många som går vidare från Skydds
värnet Secondhand till arbete eller studier
varierar från år till år, men 2019 var andelen
24 procent. Under samma period gick 50
procent vidare till en annan insats, det kan
till exempel handla om att Skyddsvärnet fått
i uppdrag att bedöma en persons arbets-
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förmåga och därefter har den gått vidare
till Arbetsförmedlingen. Resterande 26 procent gjorde ett avslut av annan anledning,
exempelvis för att de hade varit i butiken
länge och ville till en annan aktör.
– Vi matchar ut relativt många, men
siffran skulle vara högre om vi fick ha dem
längre än några månader. Det är en svår
målgrupp och innan man kan tänka på
arbetsintegrering måste man börja med
arbetsträning: kommer personerna i tid,
kan de ta direktiv och initiativ, klarar de av
att jobba mer än ett par timmar om dagen
och sedan öka tiden?
Skyddsvärnet gör en individuell plan
utifrån varje persons behov och förutsättningar, och använder GA-metoden för att
bedöma och följa upp personens grundläggande anställningsbarhet.
– Det handlar inte alltid om att komma
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ut i jobb direkt. Det är viktigt att visa på
visionen och hur mycket närmare arbetsmarknaden personen faktiskt kommer.
FLERA MOTSÄTTNINGAR
För Skyddsvärnet är secondhand-butiken
bara en av många verksamheter. De är en
ideell organisation som i enlighet med sin
vision, ”Vi förebygger social utslagning i
samhället samt är opinionsbildande och
utvecklar socialt arbete”, gör allt från att
bedriva familjehemsvård och stödboenden
till att hålla utbildningar och seminarier. De
har även två andra sociala företag: Blixtjobb
som ger arbetstillfällen åt människor som
lever utsatthet och missbruksproblematik,
samt Valsta kafé där de har ett avtal om
idéburet offentligt partnerskap, IOP, med
Sigtuna kommun.

– Vi tillhör gruppen av medelstora idéburna aktörer vars ASF är en resultatenhet
i något mycket större. Tyvärr anser vissa att
”riktiga” ASF är de mindre, nyare aktörer
som drivs som ekonomiska föreningar. De
fokuserar ofta på att arbetsintegrera målgruppen till sina egna verksamheter, vilket
vi anser kan skapa en inlåsningseffekt. Vi
tycker att själva arbetsintegreringen är viktigast, oavsett var den sker, säger Nilla, och
tillägger:
– Det är ett problem att det inte finns
någon entydig bild av vad ASF är. EU har
en definition, Tillväxtverket har en annan
och Skoopi har en egen som ändras ibland.
Det skapar motsättningar mellan olika ASF,
när vi egentligen borde gå samman för att
vara en starkare aktör gentemot de privata
företagen.

Skyddsvärnet
Ideell organisation som
sedan 1910 arbetat för
att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för
människor i samhället.
I dag har de nära 100
anställda och nio verksamheter inom tre olika
områden: individ och
familj, arbetsintegrering och utbildning.
Uppdragsgivare är bland
andra socialtjänsten,
Arbetsförmedlingen,
Kriminalvården och
Samordningsförbund.
Tre av Skyddsvärnets
verksamheter är sociala
företag: Skyddsvärnet
Secondhand i Nynäshamn,
Valsta kafé i Sigtuna
kommun och Blixtjobb i
Stockholm.

EXPERTEN / LENA LAGO

Missbruks
rehabilitering

enligt italiensk modell
Medan vissa ASF går på knäna
finns det andra som klarar
sig bättre. Basta etablerade
ett arbetskooperativ för
missbrukare på 1990-talet
och har i dag ramavtal
med Kriminalvården samt
socialtjänsten i ett hundratal
kommuner. Nyckeln till
framgång har varit den starka
brukarmakten, att växa
långsamt och att ha två stabila
ben att stå på intäktsmässigt.

TILL BASTAS ANLÄGGNINGAR i Nykvarn och
Norsesund kommer personer i behov av
missbruksrehabilitering direkt från avgiftningen. Här får de boende och jobb. Tanken
är att de genom arbete ska återfå självkänslan, träna upp kommunikationsförmågan
och kliva in i en gemenskap. Lena Lago är
verksamhetschef i Basta ideell förening
med ett strategiskt utåtriktat uppdrag och
en av få medarbetare i koncernen som inte
har en missbruksbakgrund.

Basta har en unik modell för missbruksrehabilitering, var kommer
inspirationen ifrån?
– Bastas grundare Alec Carlberg var
kommunpolitiker på 1990-talet och såg
vilka enorma summor som lades på missbruksvård utan att det ledde till särskilt
bra resultat. Han tillbringade somrarna i
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Italien och kom i kontakt med flera sociala
kooperativ där. Speciellt inspirerades han
av San Patrignano utanför Rimini, där 700
personer genomgick missbruksrehabilitering samtidigt som de drev förstklassiga
affärsverksamheter inom allt från hästuppfödning till pälsskrädderi. Han ville starta
något liknande i Sverige och fick till slut en
lånegaranti av fem Stockholmskommuner
som gjorde det möjligt för honom att köpa
en gård i Nykvarn och starta en verksamhet. I gengäld fick kommunerna rabatterade
rehabiliteringsplatser.
Hur ser er verksamhet ut i dag?
– I dag är Basta en koncern där den
ideella föreningen äger sammanlagt sex
bolag. Det är i bolagen all rehabilitering och
affärsverksamhet bedrivs med 130–150
medarbetare, varav cirka 95 procent har
missbruksbakgrund. I Nykvarn har Basta
byggt upp en mängd verksamheter som till
exempel hundpensionat, stall, klottersanering, snickeri och vandrarhem. På västkusten driver Basta tre bolag: ett inom pall
och emballering, ett inom klottersanering
och ett hotell. Basta i Nykvarn driver även
ett HVB-hem. Vi tror starkt på människors
inneboende kraft, förmåga att fatta egna
beslut och att man kan förändra sitt liv genom arbete och företagande.
Hur går arbetsrehabiliteringen till?
– Basta har ramavtal med ett hundratal
kommuner och med Kriminalvården som
köper en tjänst för rehabilitering i allt från
tre till tolv månader. Bastas rehabteam intervjuar alla som vill komma hit och viljan
måste förstås vara stark. Tvärtemot vad
många tror så finns det mycket kompetens i
missbrukarleden. På Basta har vi en trappa

där du börjar som lärling. Efter ett år kan
du bli tillfrågad om du vill stanna kvar och
kan då få en visstidsanställning på fyra år.
Det ger dig en chans att etablera dig, samla
kraft och kanske ta körkort och bli skuldfri.
Därefter kan du få en fast anställning och
då söka medlemskap. Under de här åren
kan du också göra bostadskarriär – från ett
rum på vår anläggning till en lägenhet inne i
Nykvarn som du hyr i andra hand av Basta.
Hur många stannar kvar?
– Efter tre månader är det cirka 40 procent som har lämnat. Vissa tycker att det är
för tufft, andra behöver behandling eller ett
annat sammanhang. Över tid är det cirka
20 procent som har valt att stanna kvar på
Basta efter sitt lärlingsår.
Vad kan andra ASF lära av er?
– Vikten av att verksamheten är långsiktigt hållbar. I våra medlemsdirektiv står
det att hälften av våra intäkter ska komma
från försäljning av varor och tjänster, och
den andra hälften från köp av tjänst från
det offentliga. Den balansen håller vi stenhårt på. Vi arbetar också med stabila aktörer som kommunernas socialtjänster och
Kriminalvården, som inte är så påverkade
av politiska svängningar.
Finns det några fördelar med att fokusera
på en tydlig målgrupp?
– Det finns en styrka i att medarbetarna på Basta har samma bakgrund och kan
stötta varandra. Förebilder är också viktigt.
Vd:n för Basta i Nykvarn sågs en gång i tiden som ett hopplöst fall. Nu driver hon
en organisation som omsätter 26 miljoner.
Hennes resa kan många inspireras av.
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REKOMMENDATIONER

Rekommendationer
till politiker och
beslutsfattare
Tydliggör ASF:s roll i
arbetsmarknadspolitiken
Samhället är större än marknaden och staten. ASF är, och bör vara, ett komplement
till offentlig sektor och privata arbetsgivare.
Rollen är speciell, med syftet att driva affärsverksamhet i olika former – ASF kan vara ett
kooperativ, en ekonomisk förening, en ideell
förening eller ett aktiebolag med begränsad
vinstutdelning – utan vinstsyfte och samtidigt erbjuda arbetsträning för personer som
står långt från arbetsmarknaden.
Med en tydligare definierad roll i arbetsmarknadspolitiken har ASF stor potential att
hjälpa fler människor att gå från utanförskap
till inkludering. ASF samverkar med kommuner, regioner och Arbetsförmedlingen
och skulle kunna fylla en viktig funktion för
de människor som inte får hjälp på andra
offentliga vägar. Men det krävs en tydligare
definierad roll för ASF. Det dubbla uppdraget gör att ett ASF inte kan betraktas och
behandlas som ett vanligt företag, men inte
heller enbart som ett arbetsmarknadsprojekt. Dessutom krävs hänsyn till huruvida ett
ASF är stort och resursstarkt eller litet och
resurssvagt. Det krävs samverkansstrukturer
mellan ASF och andra arbetsmarknadsinsatser samt bättre möjligheter för kommuner
och andra aktörer att på olika sätt samverka
med ASF.
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Gör om finansieringen
Hundratals miljoner kronor har spenderats i riktade satsningar till ASF de senaste 20 åren, med svaga resultat. Mycket
av det finansiella stödet har fastnat i olika
stödorganisationer och inte nått företagen.
Förutsättningar för ett hållbart ASF-system
har saknats. Lärdomar av tidigare utredningar, Kugghjulet samt de erfarenheter
som de som dagligen arbetar inom ASF
gjort pekar på flera konkreta förslag vad
gäller framtida finansiering.

■ Öppna upp för företagsstöd som möjliggör för ASF att söka statlig finansiering
utan mellanhänder. Det kan till exempel
handla om stöd till ledningsfunktionerna i
ett ASF, särskilt stöd för den arbetsintegrerande verksamheten, ersättningar för vissa
särskilt svåra och utsatta målgrupper, kompensationsstöd för handledare, stöd beroende av etableringsplats, stöd för lokaler
eller projektstöd för att utveckla nya delar i
verksamheten.

■ Projektstöd räcker inte. Projektstöd är
en god idé för att testa nytt och bygga upp,
men projektmedel skapar inte långsiktig
hållbarhet.

■ Se möjligheterna med idéburet offentligt partnerskap, IOP, en form för samarbete mellan offentlig sektor och idéburna
organisationer. Samarbetena rör vanligtvis
olika sociala frågor, exempelvis arbetsintegrerande insatser, där det offentliga kan
samarbeta med idéburen sektor utan att
använda vare sig bidrag eller upphandling
som finansiering. Denna modell bör i många
fall kunna användas i samverkan mellan ASF
och en kommun eller region.

■ I dag får ASF bara individstöd, vanligen
i form av en dagsersättning på 150 kronor
per deltagare i tre till sex månader. På denna grund byggs inte en hållbar verksamhet.
Det krävs ett mer långsiktigt individstöd
på upp till tre år, samt ett särskilt generellt
företagsstöd. För mer stabilitet i det individuella stödet bör Arbetsförmedlingen,
kommuner och regioner kunna köpa ett antal årliga, fasta arbetsträningsplatser som
ASF får betalt för.

ASF är en förhållandevis billig form av stöd
till personer som står långt från arbetsmarknaden. Kostnaderna skulle snabbt bli
samhällsekonomiskt lönsamma om ASF finansierades annorlunda och gavs förutsättningar att utvecklas hållbart över tid.
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»Regeringen anser att de arbetsintegrerande sociala
företagen bedriver ett mycket värdefullt arbete när
det g äller att stärka män och kvinnor som har varit 
arbetslösa under en längre tid men också för dem som
av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden.«
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i riksdagen, 5 februari 2020

Satsa på regional
kompetensförsörjning
Kugghjulets intervjuer med ASF liksom
tidigare rapporter pekar på brister vad
gäller kompetensförsörjning. Det saknas
stödfunktioner och utbildningsmöjligheter
och det finns ingen tid avsatt för kompetensutveckling. Det är tydligt att det krävs
samordnade och riktade insatser för utbildning och kompetensutveckling till ASF.
Det som efterlyses av verksamheterna är
kompetenshöjande insatser såsom metoder
för arbetsträning, hantering av personalgrupper med olika stödbehov och metoder
för att professionellt kunna stödja de som
arbetstränar i verksamheten. Det behövs
även återkommande utbildning inom ledarskap, marknadsföring och ekonomi. Detta
bör planeras och organiseras på regionnivå.
Systemet för kompetensförsörjning till landets ASF bör, för att bli likvärdigt och långsiktigt, vara delvis statligt finansierat.
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Höj kraven

Följ upp och utvärdera

Med mer pengar och ökat ansvar bör det
rimligen följa ökade krav, såsom en kvalitetssäkring. Fokus för kvalitetssäkringen
bör vara arbetsmarknadsinsatsen och ska
säkerställa att verksamhetens metoder och
organisering leder till en hög kvalitet på
levererad tjänst. ASF som samverkar med
offentlig sektor som kommuner, regioner
och Arbetsförmedlingen bör godkännas och
registreras som en idéburen aktör i välfärden i ett kvalitetssäkringssystem.
Vilka krav som ska ställas får utredas,
men erfarenheter pekar på att faktorer som
företagets eller organisationens storlek,
ledning och ekonomiska stabilitet är viktiga.
ASF behöver förutom en tydlig affärsidé för
näringsverksamheten även ha en plan och
metod för hur de ska bedriva en professionell arbetsmarknadsinsats. Dessutom är
det viktigt att de som driver och fungerar
som handledare i ett ASF lever upp till vissa
kompetenskrav. Krav ska även ställas på att
ASF arbetar fortlöpande med utbildning
och kompetensutveckling för de anställda och medverkande. Vilken associationsform verksamheten har blir därmed mindre
viktigt. Istället ligger fokus på att säkerställa att det är en professionell idéburen
aktör, som vilar på demokratiska värderingar, återinvesterar överskottet och ger den
arbetstränande inflytande över sin egen
arbetsträning i en verksamhet där det finns
en efterfrågan på de produkter eller tjänster som levereras.

Det finns brister i hur insatserna i ASF har
följts upp och utvärderats. Erfarenheter
från Kugghjulet, liksom från tidigare studier, påtalar behovet av att bättre mäta vad
man får för skattepengarna. En effektmätningsmodell för utvärdering av ASF bör tas
fram. En sådan ska kunna mäta enskilda
ASF:s resultat, men det är också viktigt
att effekter och resultat kan sammanställas på nationell nivå. Målet är trots allt att
de pengar som satsas ska användas på
ett bra sätt för att hjälpa människor som
har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Effektmätningsmodellen ska därför
mäta såväl de individuella resultaten av
ASF:s insatser som de samhällsekonomiska vinsterna. För detta krävs bland annat
en systematisk insamling av statistik, vilket
borde krävas av en professionell aktör inom
arbetsmarknadspolitiken.

31

EXPERTEN / LARS BRYNTESSON

»Offentlig sektor borde
ingå partnerskap med ASF«
ASF kan verkligen göra skillnad för människor som står långt från
arbetsmarknaden – men de saknar i dag hållbara förutsättningar. Så
sammanfattas läget av Lars Bryntesson, som jobbat med frågan som
tjänsteman i regeringskansliet, inom civilsamhället och som politiker
på kommunal och regional nivå.

LARS BRYNTESSON var en gång i tiden
med och etablerade begreppet social ekonomi i Sverige och har också tagit fram underlaget för regeringens strategi för sociala
företag: Ett hållbart samhälle genom socialt
företagande och social innovation.
Sociala företag har en stark ställning
i andra delar av Europa, varför ser vi inte
samma utveckling i Sverige?
– Här har många uppfattningen att det
bara finns två sektorer – den offentliga och
den privata. I andra länder har den sociala
ekonomin en starkare ställning. I Sverige
har vi ansett att den offentliga sektorn

ska ta hand om välfärden men glömt bort
att många sociala innovationer kommer
från folkrörelserna. Exempelvis startades
hemtjänsten av Röda korset och dagens
förskolor har sitt ursprung i de barnstugor
som bostadskooperationen startade. Vi
behöver i dag bli bättre på att erkänna den
idéburna sektorns möjligheter att bidra till
social utveckling, men också inse att den
inte bygger på samma drivkrafter som den
offentliga eller privata. I stort sett all vår
lagstiftning utgår till exempel från att en
verksamhet antingen är offentlig eller privat. Så är det inte i många andra länder.
Hur upplever du situationen
för landets ASF?
– Den är bekymmersam. ASF kan verkligen göra skillnad för människor som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
Problemet är att deras ersättning inte
är i paritet med det arbete de utför.
ASF tar ofta emot personer med stor
problematik som inte andra kan sysselsätta. Först efter arbetsträning blir
de anställningsbara. Det gör att ASF
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på flera håll i praktiken blivit en underleverantör av arbetskraft åt Samhall, men utan
att få rätt ersättning för det. Att många ASF
ändå överlever beror på att de drivs av besjälade människor. Men det är inte hållbart
i längden, utan det måste finnas långsiktigt
stabila förutsättningar.
Vad skulle förbättra situationen?
– Det offentliga skulle behöva gå in
i tydligare samarbeten med ASF. En möjlig
het är att ingå så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Det är en bra modell
som har spridit sig starkt i andra delar av
landet, även om det ännu inte är så vanligt
i Stockholm. Att inte fler offentliga aktörer
använder IOP tror jag beror på att det är
relativt nytt och att man är van vid att antingen driva verksamheter i egen regi eller
att upphandla på en marknad. Men alla
verksamheter är inte lämpliga att konkurrensutsätta och upphandla. Ibland behövs
samverkan kring gemensamma mål.
Ser du några ljuspunkter?
– En av dem är att det från årsskiftet
skapas en ny gemensam arbetsgivarorganisation – Fremia. Den idéburna sektorn har
tidigare varit splittrad men får nu möjlighet
att tala med en röst och därmed få större
genomslag.
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KUGGHJULETS MODELL

Framtid
Genom en av insatserna i Kugghjulet fick de anställda
på ASF beskriva sin metod för arbetsträning och själva identifiera utvecklingsområden i denna process.
Varje ASF fick sedan en visualisering av ”deltagarens
väg” uppritad, som de både kunde använda som ett
verktyg för att utveckla arbetsträningen och för att
visa nya deltagare. Denna insats var mycket uppskattad av medverkande ASF.
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Projektet Kugghjulet
När projektet Kugghjulet fick finansiering
av ESF-rådet för perioden december 2016
till augusti 2020 var det för att skapa en
stödstruktur för ASF i Stockholmsregionen,
utveckla ASF som rehabiliteringsaktör, stärka företagens affärsmässighet
och bredda arbetsmarknaden med fler
arbetsträningsplatser i länet. Famna valdes till projektägare och Coompanion
Stockholms län och Samordningsförbundet
Östra Södertörn ingick i styrgruppen.
Under våren 2017 genomfördes en behovsanalys av de arbetsintegrerande sociala företag i Stockholms län som fanns med
på Tillväxtverkets Sofisam-lista. Syftet var
att fånga upp företagens situation och behov av stöd samt att bestämma vilka aktiviteter som skulle bidra till att nå projektets
mål. Utifrån behovsanalysen bestämdes att
projektet skulle erbjuda nedanstående:

Projektet hade inledningsvis stora ut
maningar med lågt deltagande på projektets aktiviteter men efter ett rejält
omtag våren 2019 lyckades man bryta den
trenden. Totalt har projektet tillhandahållit över 9 000 utbildningstimmar för de
anställda på 37 ASF i Stockholms län som
har medverkat.
Utöver detta har verksamheterna fått
möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra samt föra en dialog med myndigheter och andra projekt. De har vid upprepade tillfällen fått möjlighet att diskutera
utformningen av en stödstruktur för ASF i
Stockholm, men intresset för detta har varit mycket lågt. Det fick projektgruppen att
börja undersöka verksamheternas förutsättningar att ens medverka i sådana dialoger, vilket har resulterat i denna rapport.

Jelena Despotovic är utbildad
pedagog och språkvetare och
har även en masterexamen
i General Management. Hon
är anställd på Coompanion
Stockholm. Under de senaste
ett och ett halvt åren har
hon arbetat som f acilitator
på Kugghjulet. Tidigare
arbetade hon som verksamhetsutvecklare för arbets
integrerande sociala företag
på Samordningsförbundet
Huddinge-Botkyrka-Salem.
Jelena har även arbetat
med personalfrågor och
projektledning inom
entreprenörskaps- och
innovationsfrämjande.

Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

• Nätverksträffar där ASF fick utbyta
erfarenheter med varandra.
• Kompetensutvecklingsinsatser kring
ledning och styrning.
• Kunskapsinsatser till myndigheterna för
att minska samarbetssvårigheterna.
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Sophie Berglöf är utbildad
socionom. Hon har varit
projektledare för Famnas
projekt Kugghjulet sedan
våren 2019 och var tidigare
projektledare i systerprojektet Mobilisering inför
arbete, MIA, som drevs av
Samordningsförbunden i
Stockholms län. Sophie har
även varit projektledare
för andra samverkansprojekt inom offentlig sektor
och har tidigare jobbat
inom socialtjänsten och
Försäkringskassan.
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Den här rapporten
visar att ASF har stor
potential att utvecklas till
en kompletterande aktör som
kan kroka arm med offentlig
sektor, så att de tillsammans
kan finna effektiva och hållbara
lösningar för personer som
har svårt att komma in
på arbetsmarknaden.

