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1. Bakgrund  
Arbetsintegrerade sociala företag1 (ASF) fanns våren 2021 i följande av Samordningsförbundet 
kommuner i Norrtälje, Österåker och i Täby.  
 
I Förbundets kartläggning 2021 uttryckte medlemmars tjänstemän behov av fler arbetstränings-
platser genom Arbetsintegrerade sociala företag. Behov fanns särskilt i eller i närheten av kommuner 
som inte har idag. Dessutom gärna i andra branscher än nuvarande. Förbundets styrelse uttryckte att 
de gärna såg fler ASF i Roslagen. 
 
Den 16 juni 2021 beslutade Samordningsförbundets styrelse att genom en insats stimulera etablering 
av ett nytt ASF i eller i närheten av kommuner som idag inte har ett ASF och i administrativa 
branscher.  
 
 
 
 
2. Syfte och uppdrag 
 
Syftet med projektet var att stimulera etablering av minst ett nytt ASF i Roslagen, i närheten av 
kommuner som idag inte har.  
 
Uppdraget innebar att : 
 
• Uppmuntra, informera och utbilda potentiella verksamhetsledaren/handledaren. 
• Genomföra analys för förutsättningar för etablering av nytt ASF i eller i närheten av kommuner 

som idag inte har ett ASF. 
• Regelbundna muntliga avstämningar mellan verksamhetsledare, Coompanion och förbundets 

ASF-Samordnare. 
• Skriftliga rapporter från uppdragstagare till förbundet avseende genomförda insatser/aktiviteter. 

Den ursprungliga tidsplanen för uppdraget var till och med december 2021 men insatsen fick förlängt 
av styrelsen fram till juni 2022. 
 
I en direktupphandling fick Coompanion2 uppdraget. De tillsatte verksamhetsledare Sofie Borgudd 
med uppdraget att etablera ett nytt ASF i Danderyds kommun.   

	
1	ASF är en verksamhet med en dubbel affärsidé – att sälja tjänster/produkter och arbetsträning.  
Företaget ska driva en affärsverksamhet men huvudsyftet är att tillhandahålla arbetsträning. Det gör ofta att 
affärsverksamheten på ett ASF växer långsammare eftersom deltagarna alltid sätts i första rummet. 
	
2	Coompanion är en idéburen rådgivningsorganisation som finns över hela landet. Vi finns till för att hjälpa människor 
förverkliga sina idéer tillsammans, för samhällsentreprenörer och sociala innovatörer. Rådgivning och utbildning inom 
samhällsentreprenörskap, socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande (ASF) är Coompanions 
specialistområden. 
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3. Coompanion – slutrapport  

 
Slutresultatet av uppdraget från Samordningsförbundet är att två personer startade ett ASF i form av 
en ekonomisk förening i Danderyd. Målet är att etablera en långsiktig och hållbar affärsmodell för att 
kunna hjälpa många och bli en stabil leverantör av arbetsträningsplatser.  Att kombinera företagande 
och samhällsnytta är viktigt för att jobba för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är fortfarande ett 
område som är relativt nytt och inga färdiga strukturer och mallar finns. Innovativa lösningar, 
samarbeten och en öppenhet hos näringsliv, organisationer, offentligheten krävs för att lyckas. Just 
betalningsviljan hos de som ansvarar för människor i behov av arbetsträning är den största 
utmaningen på kort och lång sikt.  

 
Behoven är mycket stora, men betalningsviljan och “betalningsvanan” är låg. Det finns få rutiner och 
incitament för tjänstemän att använda ASF som ett praktiskt verktyg för arbetsinkludering.   

 
Det bästa med detta uppdrag har varit hur kunskap och intresse har ökat hos både det lokala 
näringslivet, tjänstemän och politiker kring möjligheterna med ASF, samverkan, hållbarhet och 
inkludering. Lyckan och glädjen när initiativtagaren efter ett samtal med fastighetsbolaget berättade 
att de var villiga (som ett led i sitt CSR-arbete) att sponsra med kostnadsfria lokaler i ett år i ett 
kontorskomplex till ett nystartat ASF, var stor och gjorde att det kändes som att företaget hade vind i 
seglen.  

 
Det är en väldigt stor utmaning att få ett arbetsintegrerat företag långsiktigt ekonomiskt och socialt 
hållbart. Den person som är initiativtagare till Spira har de bästa personliga egenskaperna och 
erfarenheterna för att kunna lyckas, trots detta är det en väldigt stor utmaning.  

 
Affärsmodellen som de flesta ASF arbetar utifrån är att deltagarnas arbete med vissa tjänster/ 
produkter säljs på en marknad och kan ge intäkter för att betala de omkostnader som finns i 
verksamheten såsom hyra, material, maskiner, förbrukningsföremål med mera. Det kan vara tufft om 
arbetsförmågan hos deltagarna är väldigt låg. Samtidigt är tanken att den ersättning som betalas för 
att arbeta med handledning, arbetsträning och arbetsledning,  ska kunna täcka handledarens lön. I 
dagsläget är ersättningen för arbetsträningen låg och har inte möjlighet att täcka en rimlig lön med 
rimligt antal individer inskrivna i verksamheten, samtidigt som deltagarnas arbetsförmåga är väldigt 
svag. Då krävs mycket bidrag och sponsring från annat håll.  

 
Om Spira ska ha möjlighet att långsiktigt överleva och bli ett hållbart företag på sikt behöver antingen 
offentlig sektor höja ersättningen för arbetsträningen, sponsorer och ersättning från näringslivet öka 
ytterligare eller målgruppen för verksamheten vara närmare arbetsmarknaden. Det vi från 
Coompanion kan se är att de personer som driver verksamheten har otroligt stor kompetens och 
förmåga och om någon kan lyckas så är det dessa två.  

 
 
 

För Coompanion Roslagen & Norrort 
 

Sarah Thorsaeus och Bridget Wedberg 
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5. Spira, ett ASF i Danderyd 
I detta kapitel kommer vi fokusera på hur det har varit för deltagare och verksamhetsledaren på det 
nyetablerade ASF Spira. Underlaget har tagits fram genom intervju och dialog med 
verksamhetsledaren Sofie Borgudd och några citat från deltagare. 
 

 Deltagare 

 
Vi inleder med några citat från deltagare som varit hos Spira 
 
“Här har jag hittat viljan att jobba, suget efter att göra något. För första gången på så länge” 

 
”Utan min arbetsträning på Spira hade jag blivit tokig, jag bli så glad när jag arbetar här trots 
att mitt liv i övrigt är kaos.” 

 
”När jag kom i morse mådde jag inte alls bra, när jag har varit här på Spira en stund känns allt 
mycket lättare!” 

 
”För första gången i mitt liv har jag fått testa det jag försökt lära mig om mig själv i teorin och 
insett att jag kan, en riktigt wow känsla.” 

 
“Min familj har uppmärksammat att jag blivit mycket gladare sedan min arbetsträning 
startade.” 
 
Flera av deltagarna som arbetstränat hos Spira har kommit från samordningsförbudnets projekt MIA, 
har ni haft deltagare från annat håll? 
Vi har en deltagare från det förstärkta samarbetet mellan AF och FK på 10 timmar per vecka.  
Två till är på väg in. Vi får ingen ekonomisk ersättning för dom. 
 
Vilka uppdragsgivare/kunder har ni haft under projekttiden? 
Samordningsförbundet Roslagen, Hotell Danderyd, Kungsleden Fastigheter, Daikin, Landscape 
Garden samt inte minst utvecklat Spiras affärsverksamhet. 
 
Vilka arbetsuppgifter har det funnits/finns det för deltagarna? 
Odling, bakning, sylta och safta, ta fram recept, provlaga och skapa recept och rutiner. Försäljning till 
kunder vid pop up event. Marknadsföring, sociala medier, hemsida. Skapa kundregister. 
Rutiner och processer kopplat till miljö och hälsa. Sömnad och handarbete. Städning. Rensa förråd 
och strukturera och inventera. Ta hand om växthus. Plocka skräp. Montera trädgårdsmöbler.  
 
Hur många MIA deltagare har ni haft under projekttiden? 
12 stycken 
 
Vad har MIA deltagarna gått vidare till, efter Spira? 

• 1 till studier 
• 2 fortsatt sjukskrivning på heltid 
• 1 till arbetsträning på arbetsplats 
• 1 till aktivitetsersättning 
• 1 till fortsatt försörjningsstöd 

 
Hur många av MIA deltagarna har gått emot arbete? 
De 6 som nu är kvar har alla förutom 1 goda förutsättningar att gå vidare till annan arbetsträning på 
10 timmar per vecka. 
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Hur ser Spiras 3 stegsmodellen ut? 
 
Steg 1  
Du kommer till oss och får trygghet och rutiner i att gå till ett arbete. Du väljer arbetsuppgifter 
utifrån ditt intresse och förmåga. Arbetsuppgifterna kan tex vara: blommor och enklare odling samt 
tillverkning och försäljning av hemmagjorda produkter (sylt, saft) 
 
Steg 2  
För dig som vill och kan gå vidare för att pröva andra arbetsuppgifter erbjuds varierande sysslor på 
företag i närområdet. Det är enklare företagstjänster som vi genomför tillsammans på plats hos 
företagen, tex hjälp vid speciella event, administration, fika, blommor, fruktkorgar, sortera, inventera 
osv.  
 
Steg 3  
En länk ut i arbetslivet - genom dina arbetsuppgifter hos Spira lär du känna företagen du arbetar på 
och de lär känna dig. Vi vill hjälpa dig vidare till en praktikplats på någon av företagen som vi hoppas 
ska leda till en anställning. 
 

 

Verksamhetsledare 

Sofie Borgudd har senaste 7 åren arbetat för organisationen Hand in Hand som bekämpar fattigdom 
genom entreprenörskap i fattiga länder. Genom hjälp till självhjälp utbildar man kvinnor i att starta 
små egna företag så att de kan försörja sig själva och sina familjer.  Det har inspirerat henne till att 
vilja hjälpa människor i Sverige som sitter fast i bidragsberoende till att få makt över sina egna liv.  

 
Varför ville du göra detta/Varför sa du ja? 
Vill bidra till samhället. Har genom mitt arbete på Hand in Hand sett betydelsen av en egen inkomst 
och kontroll över sitt eget liv och sin egen ekonomi, inte vara beroende. Det finns samma 
utanförskap och bidragsberoende i Sverige. Hur viktigt det är för ett samhälle. Förebilder för sina 
barn. 

 
Att det blev just ett ASF var mer en slump, googlade och läste om ett fantastiskt projekt - MIA 
projektet och pratade med Cecilia som hänvisade mig till Thintin. Fick pepp och stöd samt 
ekonomiskt stöd. Annars hade jag nog inte vågat.  

 
På vilket sätt/med vad har Coompanion hjälpt dig? 
Många långa diskussioner om affärsmodell, målgruppen, kunder, ekonomi och inte minst socialt 
företagande. Lärde mig massor av att sitta i deras lokaler en gång i veckan och lyssna på alla 
fantastiska affärsidéer och företag. Hur socialt företagande verkligen kan bidra till en bättre och mer 
hållbar värld och hjälpa till att nå de globala hållbarhetsmålen. 
 
Mest inspirerande? 
I mötet med deltagarna och insikten om hur viktigt ett jobb och en meningsfull vardag är för hälsan. 
Hur många som känner någon som skulle må bra av att få arbetsträna hos ett ASF. Hur positiva 
näringslivet är att få hjälpa till.  
 
Mest utmanande? 
Ekonomi. Att bedriva en verksamhet med så sköra medarbetare som behöver så mycket stöd. När de 
äntligen börjar stabilisera sig och bli medarbetare att räkna med, så är arbetsträningen slut.  

 
Svårigheter i samarbete med kommunen och det offentliga. Få dem att inse att vi vill hjälpa dem att 
lösa samhällsutmaningar och de behöver se oss så, inte som ett vanligt företag.  
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Vad är det bästa med att starta ett ASF? 
Engagemanget från omgivningen, att starta företag är alltid kul, att utveckla företaget tillsammans 
med deltagarna och alla deras kunskap och erfarenheter är ännu roligare. Det finns så mycket 
kunskap och erfarenhet. 

 
Om du skulle få frågan idag, skulle du göra detta med din nya erfarenhet i bagaget? 
Ja och nej. Kanske en annan typ av verksamhet som kräver mindre personal (vet inte vad det skulle 
vara…) 

 
Om 5 år, vart är du och Spira då? 
Om det finns en ersättning så jag kan ta ut lön skulle jag vilja starta Spira i flera kommuner i 
Stockholm. Konceptet skulle fungera utmärkt i samarbete med fastighetsbolag och kommuner på 
många olika platser.  

 
Vad har du saknat? 
Det beror väl på vad man förväntar sig.… vill inte heller vara för kritisk men det här konceptet ASF 
fungerar inte i sin nuvarande form. Det krävs långsiktig finansiering för att kunna göra detta samt 
gott samarbete med kommunerna och offentliga aktörer.  

 
Jag har fått ett fantastiskt stöd från Samordningsförbundet, MIA projektet och Coompanion men det 
hjälper inte när grundförutsättningen inte finns. Kanske har jag saknat att någon granskade min 
affärsidé hårdare i början och sagt att det nog inte kommer fungera. Men jag vet ju samtidigt att vi 
alla vill att det ska gå! 

 
Det jag saknat från Danderyds kommun är att de skulle se oss som ett socialt företag som vill hjälpa 
till att lösa samhällsutmaningar (inte som ett vanligt företag). Att de skulle vilja köpa våra tjänster 
och hjälpa till på alla möjliga sätt för att vi ska lyckas. Det är svårt att driva sociala företag utan goda 
samarbeten. 

 
Vad skulle du säga till någon som funderar på att starta ett ASF? 
Ha en verksamhet som inte är beroende av personal samtidigt som arbetsuppgifterna måste vara 
meningsfulla och viktiga för medarbetarna. Gör det tillsammans med andra, var inte ekonomiskt 
beroende att ditt ASF. 

 
Mer du vill tillägga? 
Låt ASF:en få verka på samma villkor som Samhall. Vi har enorm möjlighet att hjälpa människor 
tillbaka till egen försörjning eller att anställa människor i våra egna verksamheter. Vi skapar riktiga 
jobb. Se till att det i Sverige startar flera hundra nya ASF som kommer vi kunna lösa delar av 
långtidsarbetslösheten. Ge oss ekonomiska förutsättningar för att jobba långsiktigt och hållbart.  
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6. Resultat  
 
Utifrån det uppdrag som gavs uppnåddes följande resultat: 
 
Uppmuntra, informera och utbilda potentiella verksamhetshandledare. 
Verksamhetsledaren har genom Coompanion och ASF-Samordnaren utbildats och informerats om 
ASF världen, socialt företagande, Agenda 2030, affärsplan, horisontella principer, dokumentation, 
policyarbete, arbetsträningsrutiner och mycket mer. 
 
 
Genomföra analys för förutsättningar för etablering av nytt ASF i eller i närheten av 
kommuner som idag inte har ett ASF. 
 

Insatsens mål är uppfyllt. Det finns nu ett ASF i Danderyd samt fyra nya leverantörer av 
arbetsträningsplatser. Sammanfattat finns hösten 2022 tolv företag och föreningar i Roslagen som 
kan tillhandahålla arbetsträningsplatser till förbundets individinsats. 
 
● Analys av etablering av nytt ASF i kommuner som inte har. 
- I Danderyd togs kontakter togs med kommun, civilsamhället, företagarföreningar och det lokala 
näringslivet. Alla visade på både intresse och behov av ett ASF i Danderyd. Eftersom lokalkostnaden 
är svår att finansiera för ett nytt ASF så ökade förutsättningen markant när Spira blev erbjuden en 
lokal utan kostnad. Det lokala näringslivet engagemang och vilja gjorde också valet av kommun 
enklare.  
 

- I Vaxholm har ASF-samordnaren haft dialog med en intressent till uppstart i Vaxholm och utfört en 
omvärldsbevakning och mindre analys men som ej resulterade i att något etablerades då lokalfrågan 
var ett stort problem.  
 

- I Täby och Vallentuna har Coompanion arbetat med två grupper som velat starta ASF.  
En i Täby och en i Vallentuna, där målet har varit att ansöka om pengar av Arvsfonden.  
 

● Fyra nya leverantörer  
Leverantörer som erbjuder arbetsträningsplatser till Samordningsförbundets MIA projekt har sen 
insatsens start gått från 7 till 12 leverantörer. De nytillkomna drev redan en verksamhet och tog 
emot deltagare från medlemsparterna men utan att få ersättning. Dessa företag och föreningar såg 
en fördel i att också kunna få betalt för det dom redan gjorde samt MIA deltagarna fick fler 
verksamheter att välja på. Endast ett är ett arbetsintegrerande socialt företag. 
 
De nya underleverantörerna är: 
- Returskänken (loppis/second hand) - Norrtälje,  
   Ett ASF som arbetat med arbetsträning gentemot kommun, AF och psykiatrin utan att få ersättning.  
-  Norrtälje kattcenter/katthem  
   Arbetar med praktikanter och arbetsträning gentemot AF och psykiatrin utan att få ersättning. 
- Kårsta 4H klubb (café/minigolf/gym) - Vallentuna  
   Arbetar med praktikanter utan att få ersättning. 
- Färsna 4H Gård (djurskötsel osv.) - Norrtälje.  
  Arbetar med praktikanter och arbetsträning gentemot Kriminalvården, AF och psykiatrin utan  
  att få ersättning. 
 
Alla som idag har eller har haft MIA deltagare har utbildats av förbundets ASF-samordnare i 
horisontella principer, arbetsträningsrutiner, dokumentation och policys för att få ta emot MIA 
deltagare.   
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● Analys av Förutsättningar att starta ASF 
Under denna insats har även ASF:s förutsättningar analyserat och det har blivit tydligt för alla 
inblandade att utan förändring av grundförutsättningarna för ASF:en så kommer vi fortsatt se 
utmaningar och svårigheter i att starta nya ASF och framför allt svårighet för ASF:en att överleva. 
 
Det finns personer som är intresserade av att starta ASF men merparten av dem kan inte ta steget att 
starta upp eftersom det finns många hinder på vägen. Ett av dessa hinder är att Arbetsförmedlingen 
inte använder sig av leverantörer som inte kan påvisa en redan etablerad verksamhet. Majoriteten av 
intresserade personer backar ur när det blir tydligt hur det faktiskt fungerar att driva ett.   
Till skillnad från majoriteten har Spira genom denna insats haft en ”gräddfil” i jämförelse med många 
andra ASF men oavsett så har det varit tufft även för Spira. 
 
Att kommuner vill ha ett ASF är förståeligt men det kan inte drivas helt av sig själv utan det måste 
finnas långsiktiga förutsättningar och avtal för att ett ASF:et ska överleva. Om grund-
förutsättningarna ändrades så tror vi att många fler ASF skulle starta. 
 
 
Regelbundna muntliga avstämningar med förbundets ASF-Samordnare. 
ASF-Samordnaren har haft kontinuerlig avstämning med verksamhetsledaren i Danderyd samt vid 
några tillfällen även med Coompanion. 
 
 
Skriftliga rapporter avseende genomförda insatser/aktiviteter. 
Coompanion har lämnat in 5 skriftliga rapporter till Samordningsförbundet Roslagen. 
Utdrag av deras slutrapport går att läsa i nästkommande kapitel. 
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7. ASF-Samordnarens reflektioner  
Utan ekonomiskt stöd så är det omöjligt att starta ett ASF. Tack vare Samordningsförbudet Roslagen 
beslut om att genomföra denna insats så har ett nytt ASF startat i Danderyds kommun som innan 
inte hade ett. Även Kungsleden Fastigheter har varit en viktig del av möjliggörandet, 
fastighetsbolaget som låter Spira hyra en lokal utan kostnad under ett år. 

 
Utmaningen i att starta ett ASF  
Består i att samtidigt som du arbetar med arbetsträning, oftast med väldigt sköra personer som är 
mycket långt ifrån arbetsmarknaden, så ska du driva en affärsverksamhet som helst inte bara ska gå 
runt utan gärna ska gå med vinst. Vinsten använder du till att anställa människor som har 
arbetstränat hos dig, vilket är hela grundtanken med ASF.  Som ett komplement till ovanstående så 
är det en osäker tillvaro för ASF avseende om det kommer remitteras några deltagare till din 
verksamhet. De avtal och överenskommelser som finns idag för ASF utgår ifrån att deltagaren väljer 
plats och att ASF:en får betalt endast om personen kommer. Om personen inte kommer, får ASF:et 
inga pengar, trots att dom måste ha personal på plats. Tror inte det finns någon annan bransch som 
skulle acceptera sådana avtal men i ASF världen så har man lärt sig att acceptera det, för det är det 
enda som erbjuds.  
 

När en kommun har ett ASF så tror jag det skulle vara gynnsamt, för ASF:et och kommunen att 
försöka hitta vägar till samarbete. Jag vet att kommuner kan se detta som problematisk.  
SKR arbetar nu tillsammans med tolv kommuner för att skapa modeller för hållbara 
samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.  
Länk till bok och mer information finns längst bak i rapporten. 

 

Tror också det är viktigt vem som startar. I detta fall har vi Sofie, en driven entreprenör som också är 
mycket hemma i näringslivet och på att sälja in deras koncept samtidigt så är hon en naturlig 
handledare som vet vad människor som kommer på arbetsträning behöver. Om du ska starta och 
driva ett ASF så behöver du lära dig allt som har med företag och ASF världen att göra men du måste 
också vara en handledande och stödjande personen för att lyckas med arbetsträningen.  
 

Nu är projektet avslutat och Spira ska stå på egna ben.  
Det är en tuff tid, vet av egen erfarenhet att den största utmaningen är just när man ska stå helt på 
egna ben eftersom allt är väldigt osäkert i ASF världen. Allt från deltagarinflödet till kunduppdrag. 
Spira har en affärsidé som många finner intressant eftersom den i 3 steg leder till arbete. Det som 
dock blev tydligt för Sofie var att många MIA deltagare inte klarade mer än steg 1, ibland inte ens 
det. Affärsidén är byggd på att deltagarna som kommer för att arbetsträna har en arbetsförmåga. 
Det betyder inte att det inte har fungerat utan Sofie har fått tänka om och har alltid utgått ifrån vad 
personen orkar.  
 

Det som Sofie själv lyft som väldigt givande är att alla hon kontaktar i det lokala näringslivet är 
positiva och vill stötta Spira genom att köpa deras tjänster eller produkter. Här har Sofie fått ta det 
lite lugnt och inte kontaktat för många eftersom uppdragen måste också bli utförda. Det är svårare 
för verksamhetsledaren att utföra externa tjänster tillsammans med dom arbetstränande när 
majoriteten av dom är sköra. Det är alltid svårt för ASF att hitta balansen mellan kunduppdrag och 
arbetsträning.  

 

Avslutande ord 
Däremot så växer det ett litet hopp att ASF:en kanske kan ha en ny väg att utforska. Sofie har lyft att 
näringslivet visat stort intresse för Spira. Alla företag som Sofie kontaktat har varit positiva till att 
köpa tjänster av Spira just för att det är ett socialt företag med fokus på arbetsintegrering dvs ett 
ASF. Jag tror dock inte alla har kompetensen att göra det jobbet som Sofie gjort gentemot det lokala 
näringslivet men det väcker helt klart mitt intresse. 
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Jag är imponerad vad Spira åstadkommit på så här kort tid, hoppas få följa deras arbete och 
utveckling. 
 
Thintin Strandman 
 
 
8. Länkar  
 
Utförare och Spira, det nya ASF:et i Danderyd 
Coompanion 
https://coompanion.se/roslagen-norrort/ 
 
Spira  
https://www.spirasverige.se/ 

 
 
Nya underleverantörer MIA Vidare 
Returskänken 
http://www.returskanken.se/ 

 
Kårsta 4H klubb 
https://www.4h.se/karsta/ 

 
Norrtälje kattcenter 
https://kattcenter.se/ 
 
Färsna 4H Gård 
https://www.4h.se/farsna/ 
 
 
SKR – Vägar för kommuner att samarbeta med sociala företag. 
SKR har skrivit en bok som heter ”Ny väg till innovativa 
välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag.” 

 
Går även att läsa mer här: 
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/samverkan/socialafo
retag.36125.html 

 
 

Länk till avsnittet om Samhall. 
Uppdrag granskning om Samhall 
https://archive.org/details/20210428-Uppdrag-granskning-For-svag-for-Samhall 


