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Utbildningscenter toltalt 10000 m2 

Enligt konceptet är utbildningscentret ett växthus (5 000 m²) som ägs av Växjö kommun men drivs av ett arbets-
integrerande socialt företag. Syftet med organisationen är att förena utländska odlarkompetenser med kun-
skaper i svensk ekologisk växthusodling. Avsikten är att bygga ett komplex som bidrar både till kompetens- och 
ekonomisk utveckling med utgångspunkt i närproducerad ekologisk växtproduktion. Här ska samtidigt finnas 
möjlighet till delaktighet i företag eller till eget entreprenörskap för arbetslösa med intresse för jordbruk. Denna 
ömsesidiga samverkan  kallar vi Starta Eget Programmet (SEP). Innebörden är att nyföretagaren hyr ett mindre 
eller större växthus av kommunen och jobbar med ett nytt produktionssystem, där man odlar både traditionella 
grönsaker och grönsaker som idag inte produceras i Sverige.
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Odlingskomplex hjärtpunkt 5000 m2

Starta Eget Program 1000 m2

Starta Eget Program 200 m2



Vision:

–  Leverera ekologiska närproducerade grönsaker till offentliga kök i Växjö kommun och till olika företag 
–  etablera en social hållbar struktur som motverkar utanförskap i samhället, ökar arbetsförmågan bland långtids-

arbetslösa med intresse för ekologisk odling och entreprenörskap

Värdegrund:

–  ansvar för miljö och klimat, respekt för alla individer 
Värdegrunden vilar på demokratins grund – allas rättigheter, skyldigheter och ansvar. 
Det betyder att alla upplever delaktighet i företaget, och att det de säger och gör har betydelse.  
Ledorden för verksamheten. Mångfald. Miljö. Utvbildning. 
 
Mångfald: Den ekonomiska föreningen erbjuder aktiv delaktighet för alla som har svårigheter på arbetsmarkna-
den, och är inresserade av ekologisk odling, utan hänsyn till bakgrund.  
 
Miljö: Alla anställda, också praktikanter och elever tar ansvar för miljön, och för en hållbar miljöutveckling på 
individ- och organisationsnivå. 
 
Utbildningen anknyter till de kunskaper som individerna har med sig. Den ger en fördjupad yrkesutbildning, men 
främjar samtidigt kreativitet och självförtoende.

Syfte:

–  att skapa en trygg, lärande och positiv miljö som motverkar utanförskap
–  att varje enskild individ utvecklas efter sitt behov och efter sin egen förmåga
–  att stimulera miljötänkandet i samhället 
–  att sprida kunskap om modellen  

Målet:

–  att integrera människor som har svårighet att försörja sig själva
–  att utbilda och hjälpa människor som vill starta eget företag  
–  att bygga en lärande växthusmodell i Växjö kommun där man använder spillvärme för odling 
–  att  producera ekologiska grönsaker, och samtidigt få till stånd integration, utbildning och rehabilitering

Ekologiskt odlingskomplex



 Företagsform: socialt företag

Ambitionen

 Ett socialt företag kan vara en ekonomisk fören-
ing, ett kooperativ. Ett kooperativ styrs och ägs av dem 
som jobbar i föreningen, har självständighet gentemot 
både den offentliga och den privata sektorn. Ett socialt 
företags vinst är till största delen en social vinst. Ett 
socialt företag fungerar som vilket annat företag som 
helst men man har en större andel medarbetare som t 
ex.:
 
 –   har fysiska, psykiska eller sociala  

funktionshinder 
 – nyss satt i fängelse
 –  nyss lämnat sitt missbruk 
 – är långtidssjuka
 – är/nyss var – långtidsarbetslösa
 – inte fått chans till kompetensutveckling 
 – inte har arbetslivserfarenhet 

Regeringen har antagit en definition av arbetsintegre-
rande 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 medarbetarna genom ägan-

de, avtal eller på annat väldokumenterat sätt,

• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller 
liknande verksamheter, 
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verk-
samhet.

Ur ”Handlingsplan för fler och växande  
arbetsintegrerande sociala företag”

Regeringen, april 2010

Sociala innovationer :

Idéer och/eller metoder som avser att lösa ett samhälleligt problem eller behov på ett nytt sätt, som kan omsättas till t. 
ex. Företagande eller produkt/tjänst och som kan spridas och användas inom fler områden och av andra aktörer (företag, 
föreningar, offentlig sektor m. fl.).

ur Rapport:  Utvärdering av programmet för sociala företagande 2013 SWECO Eurofutures AB 

Sociala företag 
Sociala företag definieras som företag som
 (Europeisk ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 
”Socialt entreprenörskap och socialt företagande”): 
• Har primärt sociala ändamål före vinständamål och är 
av samhällsnyttig karaktär i allmänhetens eller medlem-
marnas intressen. 
• Är företrädesvis icke-vinstdrivande och det huvudsak-
liga överskottet återinvesteras i verksamheten och går 
inte till privata aktieinnehavare eller ägare. 
• Har en mångfald av juridiska former och affärsmodel-
ler, t.ex. kooperativ, ömsesidiga bolag, frivilligorganisa-
tioner, stiftelser, vinst- och icke-vinstdrivande företag. 
Organisationerna är ofta hybrider av olika juridiska 
former. 
• Är ekonomiska aktörer som producerar varor och 
tjänster, ofta allmännyttiga, och i många fall med inslag 
av social innovation. 
• Är självständiga och oberoende, med hög grad av del-
aktighet och medbestämmande (personal, användare, 
medlemmar), styrning och demokrati. 
• Ofta född ur eller associerad till en civilsamhällesorga-
nisation.

 Ambitionen är att utmana viktiga samhällspro-
blem som kräver nytänkande och sociala innovationer. 
De samhällsutmaningarna ligger i mångt och mycket  
mellan offentlig, privat och ideell sektor. De nya effek-
tiva lösningarna kräver samarbete mellan alla aktörer. 
Den ekonomiska föreningen vilar på kooperativ grund. 
Alla som är anställda erbjuds delägarskap i den eko-
nomiska föreningen. Kooperativet erbjuder öppet och 
frivilligt  medlemskap, en demokratisk organisation 
(en medlem är en röst). Alla som är anställda erbjuds 
delägarskap i den ekonomiska föreningen.  
Kooperativet erbjuder öppet och frivilligt medlem-
skap, en demokratisk organisation (en medlem är en 
röst). 



 Den ekonomisk föreningens grunduppgift är att bygga upp en organisation med mångfalds-, integrations- 
och miljötänkande, att sköta delar av Växjö kommuns miljöarbete samt att ta hand om långtidsarbetslösa, att 
hjälpa dem till individuell utveckling och till entreprenörskap genom företagande. Basen är ett fem tusen kvadrat-
meter stort växthus som samtidigt är ett utbildnings- och utvecklingscenter för individer som har svårigheter att 
hitta sina egna vägar. I grunden levererar verksamheten närproducerade ekologiska livsmedel till offentliga kök i 
Växjö kommun. (Kommunen har som mål att öka de ekologiska livsmedelsinköpen till 75 procent senast år 2020. 

 Företaget erbjuder språk- och yrkesutbildningar, arbetsprövningsplatser,  rehabiliteringstjänster och ”star-
ta eget” utbildning till deltagarna, i samarbete med Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet 
och Försäkringskassan. 

 En långsiktig hållbarhet krävs, att föreningen alltid utgår från den ekonomiska balansen, och tar plats på 
den öppna marknaden.  Ett arbetsintegrerande socialt företag bör emellertid aldrig konkurrera med underprissätt-
ning. Bättre i så fall att konkurrera med kvalitet. 
Samtidigt: Det är inte tillåtet att missbruka en dominerande ställning på marknaden. (Bildeman, Bo  Att stödja utan att 
styra  Tillväxtverket, Stockholm  2012)

 Efter kommunens kartläggning av individens kompetenser, erfarenheter och intresse, slussas de som är 
lämpade vidare till det sociala företaget, som har resurser i form av utbildningscenter respektive företagskuvös.
Utbildningscentret och företagskuvösen består av språkundervisning som baseras på Mackens metodik, där indi-
vider får lära sig svenska och svensk arbetskultur samtidigt som de har en meningsfull sysselsättning. Alla får hjälp 
till personlig utveckling av en egen mentor, som erbjuder sin erfarenhet, kompetens och tid. Detta är första steget 
inom utbildningsprogrammet.

 Andra steget är att skaffa specificerade kunskaper i ekologisk grönsaksodling. Inför deltagarnas rekrytering 
bör de som har tidigare erfarenheter, kunskaper eller utbildning i växtproduktion, ges förtur. 
De som är förberedda för nästa, tredje steget, arbetar redan självständigt. De blir nu själva mentorer till andra 
med behov av stöd. Under detta steg är språk- och kompetensutveckling också väldigt viktigt, eftersom utbild-
ningssystemets angelägna mål är att öka deltagarens självförtroende, egenmakt och delaktighet i samhället. 

 Sista, fjärde steget är en ”starta eget” utbildning, en  företagsskola  för de som har med sig en stark moti-
vation till att starta eget företag inom branschen, och försörja sig själv.  Hela programmet tar normalt två år, men 
kan anpassas till individens behov och förmågor. Alla steg är individualiserande och deltagarna får själva bestäm-
ma om fortsättningen.  

Grunduppgifter

Utbildning och karriersteg

starta eget kurs som  
kombineras med praktik

   
självständigt arbete, språkutveckling

   
självständigt arbete, språkutveckling

yrkesutbildning yrkesutbildning

                                   språkurbildning och svensk arbetskulturerfarenhet, arbetsträning



Ekologiskt odlingskomplex

Ekologiskt odlingskomplex

Ekonomi

Service

Odling

Utbildning Försäljning

offentliga kök

Macken Växjö

friskolor

Vöfab

restauranger
Lantbrukuniversitet

leverantörer

lantbrukets organisationer

samordningsförbund Växjö

Ägare: Växjö kommun
            Vöfab, Sydost (?)

Styrgrupp av ägare, intressenter

 Växthusen ägas av Växjö kommun,  mellan  ägaren och kooperativet utformas ett detaljerat långsiktigt 
avtal om hyran för utbildningscentret, byggnadens underhåll,  upphandling och inköp som omförhandlas varje 
år. 

 Till hela växtodlings projektet bör knytas en styrgrupp bestående av människor från lantbrukets organi-
sationer, bondenärinigen, lantbruksuniversitet, från AF och Arbete och Välfärd.Styrgruppen bör aktivt få med-
verka i projektets styrning, så att modellen byggs upp utifrån behov och önskemål från styrgruppens parter. Till 
projektet bör också knytas en kundgrupp, bestående av representanter från restauranger och offentliga storkök.
Såväl styrgruppen som kundgruppen bör ges stort inflytande över projektets inriktning. Bägge grupperna bör 
möta verksamhetsledningen minst fyra gånger om året

långtidsarbetslösa

Intressenter

Växjö kommun

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Miljöresurs Liné

Organisation



Indikatoruppföljning för en social redovisning
Affärsnytta:

1. Utveckla en ekologisk växthusodling som värmas upp 
av grön energi
Årlig ekonomisk redovisning 

2. Producera ekologisk grönsaker till offentliga kommu-
nala kök
Månatlig redovisning

3. Skapa nya nätverk och kundkrets på marknaden 
Redovisning varje tredje månad

4. Prova och utveckla nya produkter av ekologiska grön-
saker, kryddor mm
redovisning halvårsvis

5. Skapa en balanserad ekonomi
Redovisning varje tredje månad

6. Nya sociala innovationer
Årlig redovisning

7. Skapa en stark, långsiktig samverkan inom stödjande-
strukturen
 Mätning: enkät,  variansbild, (offentliga och 
privata intressenter)

Social nytta: 

1. Erbjuda meningsfulla sysselsättningar till deltagarna
Mätning: enkät, variansbild, halvårlig efter varje steg 
(deltagare, mentorer)

2. Ökande egenmakt hos deltagarna
 Mätning: enkät, variansbild, halvårlig efter varje 
steg 

3. Antal personer som är förberedda för egen försörj-
ning
Mätning: enkät, variansbild, först efter första året (del-
tagare, mentorer)

4. Ökade kunskaper hor deltagarna 
Mätning: enkät, variansbild, halvårlig efter varje steg 
(deltagare, mentorer)

5. Andel nya medarbetare, nya medlemmar
Årlig redovisning

 De indikatorerna hjälper att mäta och utveckla kvaliteten på kooperativet.  Det finns alltid konkreta upp-
drag som framkommer genom analyserna  för att arbeta och förbättra verksamheten. Därför är det väldigt viktig 
att utföra en social redovisning, att analysera resultaten i varje år. Den års redovisningen samtidigt ger möjligheten 
till ägare, intressenter, till den styrgruppen att följa med verksamhetsutvecklingen.

Social nytta – SROI-analys

 En SROI-analy kan används för projektutvärdering. Den fokuserar på effekter och påverkan istället en-
dast på prestation. En SROI-analys är ett verktyg för strategisk planering och för förbättring. En maximering av 
det sociala värdet underlättas därmed. SROI brukar användas inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och 
näringslivet. För den sociala ekonomin är SROI framför allt ett verktyg för att tydliggöra allt det sociala värde som 
skapas. Det handlar bland annat om människors ökade självförtroende, självkänsla, egenmakt, trygghet och soci-
ala integration. Men också miljömässiga effekter och hur ekonomiska flöden förändras, exempelvis vid individers 
förflyttning från bidragsberoende till egenförsörjning.

 För att räkna det blivande arbetsintegrerande sociala företagets socialnytta under deförsta åren användas 
ett genomsnittligt SROI-värde på 5:1, Detta innebär att varje krona som  investeras till odlingskomplexet ger fem 
kronor tillbaka i socialt värde. Under de första åren räknades inte hela SROI-värdet varför programperioden borde 
räknas om. För att göre en bra SROI-analys rekommenderas att använda en kontinuerlig mätning där deltagarna 
bekräftar hur de upplever förändringen utifrån deras aktuella status och  över programtiden. Samtidigt för en 
relevant mätning av nyttoperioden och avtrappningen rekommenderas att fokusera på verksamhetens aktiviteter, 
effekter, deltagarnas utveckling och inte minst på miljöeffekter inom det modellvärde man har för den ekonomiska 
föreningen.



Ekonomi

Budget för ett socialföretag

Kostnader    Löner  Lön + soc.av.  Året 1.   Året 2.

Verksamhetsledare 100%  30000  45000   495000   495000
Handledare/utbildningsansv.50 % 14000  21000   231000   231000
Lärare/SFI/yrkessvenska 50%  14000  21000   231000   231000
Ekonomi/administration 50%  12500  18750   206250   206250
Terapeut 500 kr/tim 100 timmar/år        50000     50000
Övrigt
hyra, el, transport, inventarier,
reseräkning, odlingsutrusning,  
fröer, jord,m.m.    50000     600000   600000
5 anställda med stöd (AF)
lön 17 293 kr/månad  
(KFO minimilön)   86465           1296975            1 426 672                           1 426 672
Total                   3 239 922                           3 239 922

Budget för ett socialföretag

Intäkter        Året 1.   Året 2.

Arbetsförmedlingen 
Arbetsprövning, -träning (10 personer)      750000     750000
Pratik (10 personer i heltid)      375 000  375 000
Anställning (70% lönebidrag, 5 per.)               1 052 100             1 052 100 
Växjö kommun (VU, heltid, 10 pers.)                   802 000                            802 000 
Grönsaksförsäljning, studiebesök,  
föreläsningar mm       300 000  300 000

Total                    3 279 100                         3 279 100
Resultat           39 178                               39 178



kostnad /deltagare 

         Året 1   Året 2
kostnad         92 569   92 569
ersättning (AF lönebidragstak)                  204 000               204 000
Toltal                     296 569               296 000

kostnad /grupp

         Året 1   Året 2
kostnad                  3 239 922             3 239 922
ersättning (AF lönebidragstak)               7 140 000             7 140 000
Toltal                 10 379 922           10 379 922

social nytta (SROI-värde 5:1)

    Året 1 25%  Året 2 50%  Året 3 75 %
          11 862 760  23 725 520  35 588 280

Toltal                  71 176 560

 En av viktigaste resurser är personalen på kooperativet. Kompetenser och värderingarna är determinativa. 
Personliga egenskaper och entusiasmen för att följa  företagets sociala och demokratiska värderingar är bestäm-
mande för ett socialt företag. I budgeten räknas en verksamhetsledare som västhusansvarig och försäljningsansva-
rig med lämpliga kompetenser inom ekologisk  växtproduktion  och ledarskap.  

 En trädgårdsingenjörs medianlön är 25 tusen kronor, i detta sammanhang, ansvarigheten för hela verksam-
heten höjas denna lön till 30 tusen.  Utbildningsansvarig,  lärare  och ekonom är anställda i halvtid.  En terapeut är 
sysselsatt om det finns behov av hjälp genom terapisamtal. Ingen av dessa medarbetare är berättigade till kommu-
nal eller statlig finansiering. 

 Fem anställda räknas med stöd från Arbetsförmedlingen. Deras anställning krävs tidigare erfarenheter eller 
utbildning i grönsaksodling, och dessa personer har viktiga uppgifter inom växtproduktionen och mentorskapet. 

 Praktikanter och elever som deltar i projektet är med bidragsfinansiering. Antalet beaktas verksamhetens 
och utbildningssystemets hållbarhet. 

Personal på kooperativet



ESWOT-analys Växthus med sociala vinster

 Styrkor 

 Det finns ett stort och ökande offentligt fokus på  
 sociala företag och den sociala ekonomin (se  t.ex.  
 Växjö kommuns policy och riktlinjer för  
 samhällsentreprenörskap och sociala företag,  
 2014-03-18, KS/2013:860)

 Synergieffekter för kommunen med både ökad tillgång 
 på närodlade ekologiska grönsaker å ena sidan, och 
 ökade möjligheter till rehabilitering, integration m.m. 
 å den andra.

 Växjö kommun har idag ett antal väl fungerande  
 sociala företag som kan vara intresserade av att bedri-
va verksamheten eller agera som rådgivare.

 Ekologiska närproducerade grönsaker är en bristvara  
 i länet.

Svagheter

 Sociala företag/social ekonomi är ett relativt nytt  
 arbetssätt som inte är självklart för 

 Begreppet sociala företag är hos många oklart och kan 
 tolkas med stor variation.

 Sociala företag har ofta liten vana vid affärsverksamhet 
 och kan ha svårt att  säkerställa lönsamhet.

Möjligheter

Bristande finansiella resurser. 

Rekryteringsproblem (personal behövs som har både 
pedagogisk kunskap, värderingar i linje med sociala 
företag och gärna odlingskunskap).

Bristande affärsmässiga förutsättningar. 

Många personer på plats i växthuset – praktikanter, 
handledare, arbetstränande osv kräver noggrann orga-
nisationsplanering med vem som gör vad, när och var 
m.m.

Sociala företag kan uppfattas som ett hot för etablera-
de privata företag.

Hot
Bristande finansiella resurser. 

Rekryteringsproblem (personal behövs som har både 
pedagogisk kunskap, värderingar i linje med sociala 
företag och gärna odlingskunskap).

Bristande affärsmässiga förutsättningar. 

Många personer på plats i växthuset – praktikanter, 
handledare, arbetstränande osv kräver noggrann orga-
nisationsplanering med vem som gör vad, när och var 
m.m.

Sociala företag kan uppfattas som ett hot för 
etablerade privata företag.










