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Arbetsintegrerande
sociala företag
I april 2012 fanns det 271 arbetsintegrerande
sociala företag i Sverige och efterfrågan på
kunskap om dem och deras roll i samhället
ökar i takt med att antalet företag ökar.

Intresset för att göra affärer med dem ökar
också. Arbetsförmedlingen och kommuner
köper platser för arbetsträning och sysselsättning. Kommuner, företag och privatpersoner köper tjänster och produkter i
ökande omfattning.
Genom att välja att handla med de här
företagen bidrar man till att skapa arbetstillfällen och öppna dörrar till arbetslivet för
personer som av olika skäl har det svårt på
arbetsmarknaden. Samtidigt som man får
den tjänst eller produkt man efterfrågar.
Det är inte så lätt att identifiera de arbets
integrerande sociala företagen varken i
de offentliga registren eller i de lokala
företagarnas kanaler. Därför har Tillväxt
verket sedan 2008 valt att hålla ett register
över företagen. Genom registret får vi
också möjlighet att följa utvecklingen
på området. Under 2012 har vi utvecklat
registret så att det nu är en sökbar databas
på www.sofisam.se.
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Lite siffror från april 2012

•
•
•
•

Totalt 271 företag utspridda över hela landet.
I företagen deltar ca 8 900 personer i verksamheten.
2 592 är anställda.
De arbetsintegrerande sociala företagen har ökat
med 64 företag och ungefär 500 anställda under de
senaste två åren.

Detta är arbetsintegrerande
sociala företag
Arbetsintegrerande sociala företag är
företag som driver näringsverksamhet
(producerar och säljer varor och/eller
tjänster):

•
•
•
•

med övergripande ändamål att
integrera människor som har stora
svårigheter att få och/eller behålla ett
arbete, i arbetsliv och samhälle,
som skapar delaktighet för med
arbetarna genom ägande, avtal eller
på annat väl dokumenterat sätt,
som i huvudsak återinvesterar
sina vinster i egna eller liknande
verksamheter,
som är organisatoriskt fristående från
offentlig verksamhet.

”Handlingsplan för fler och växande
arbetsintegrerande sociala företag”,
Regeringen, april 2010
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Antal arbetsintegrerande
sociala företag
April 2012 (se även tabell, sid 6)

Fler än 10 företag
8–10 företag
5–7 företag
Färre än 5 företag

11

8

18

5

10
9
10

3

7

8
50

3
17
57
8
1

5

6

7
25

4

Totalt 271 företag
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Antal arbetsintegrerande
sociala företag per 100 000
invånare
April 2012 (se även tabell, sid 6)

Mer än 4,0
3,0–4,0
2,0–3,0
Mindre än 2,0

4,4

3,1

7,4

4,0

3,6
3,3
3,7

1,2
2,5
1,1

2,1
2,4

3,9
3,6
2,4
0,3
2,0

2,1

3,8
2,6

5

10,5

Topp 10, de vanligaste branscherna
Branch
Butik, försäljning
Hotell, restaurang, konferens mm
Hushållsnära tjänster, social verksamhet
Bygg, fastighetsskötsel
Odling, trädgårdsarbete
Hantverk, konst
Återvinning
Övrig Service
Utbildning
Information, kommunikation

Antal företag
102
80
71
61
56
53
46
46
45
32

Sifferunderlag till kartorna
Län

Västra Götaland
Stockholm
Skåne
Västernorrland
Östergötland
Norrbotten
Gävleborg
Värmland
Dalarna
Västerbotten
Uppsala
Jönköping
Örebro
Kronoberg
Gotland
Jämtland
Kalmar
Blekinge
Västmanland
Södermanland
Halland

Antal företag

57
50
25
18
17
11
10
10
9
8
8
8
7
7
6
5
5
4
3
3
1
6

Antal företag per
100 000 invånare

3,6
2,4
2
7,4
3,9
4,4
3,6
3,7
3,3
3,1
2,1
2,4
2,5
3,8
10,5
4
2,1
2,6
1,2
1,1
0,3

Vill du veta mer?
Mer information om arbetsintegrerande
sociala företag hittar du här:

Sofisam är en webbplats som publiceras
i samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Tillväxtverket i
samverkan med Sveriges Kommuner och
Landsting och Skoopi. Här finns information om start och utveckling av arbets
integrerande sociala företag, insatser
från myndigheterna som kan användas
i företagen och en rad exempel.
www.sofisam.se
Skoopi är Sociala arbetskooperativens
intresseorganisation som bedriver infor
mationsarbete, utbildningsprojekt med
mera för sina medlemmar och andra
arbetsintegrerande sociala företag.
www.skoopi.coop
Coompanion är företagsrådgivare för start
och utveckling av kooperativa företag, de
arbetar mycket med arbetsintegrerande
sociala företag och finns på 25 platser i
landet.
www.coompanion.se
Tillväxtverket är en statlig myndighet för
näringslivsutveckling och har ett program
för socialt företagande.
www.tillvaxtverket.se
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Tillväxtverket underlättar
förnyelse i företag och regioner,
och gör det enklare för företag.

Tillväxtverket släppte nyligen en broschyr
med statistik, intervjuer med deltagare och
exempel på olika modeller för socialt
företagande i Sverige. Företagen som
öppnar dörren till arbetslivet. Den finns att
beställa på tillvaxtverket.se/ publikationer

Företagen som
öppnar dörren till arbetslivet

Arbetsintegrerande sociala
företag i Sverige 2012
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Info 0457. Produktion: Ordförrådet AB.

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
www.tillvaxtverket.se

