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Ideella föreningen Växtkraft tar samhällsansvar 
Växtkraft i Varberg certifieras som arbetsintegrerande socialt företag hos 
SKOOPI. Nu har 13 nya arbetsintegrerande sociala företag certifieriats i SKOOPI 
enligt den gemensamma branschstandarden hos SIS, (Svenska Institutet för 
Standarder). Företagen tar sitt ansvar på stort allvar för att göra nytta i samhället, 
återinvesterar vinsten i företaget och integrerar människor både i riktiga jobb och i 
samhället.  

- Det lite ovanliga med Växtkraft - som ASF - är att vi är en ideell förening, säger 
verksamhetsledare Lotta Callander. Medlemmarna driver frågan om att psykisk och 
fysisk hälsa, förbättras av närheten till djur, natur och kulturarv. Verksamheten med 
hästar, hönor och grönska är öppen för alla, i Nedregården, Träslöv, Varberg. 
 
- Det har varit lärorikt, jättenyttigt och roligt att delta i certifieringen. Vi har fått ordning och 
reda på alla rutiner och dokument nu efter den här 4 månader långa processen, en total 
genomlysning av vår förening som ASF. Nu vet vi att vi jobbar på rätt sätt, och att vi 
dessutom gör det bra säger Lotta Callander från Växtkraft.  
 

- Det är viktigt att vi arbetar på ett hållbart sätt, både för att sprida vårt budskap om djurens- 
och naturens påverkan på psykisk och fysisk hälsa, och för att vi ska kunna göra vettiga gröna 
val som styrker vår samverkan med andra aktörer. Därför valde vi att certifiera oss som ASF.  

Förutom att föreningen har ideella aktiviteter för- och med medlemmar, så tar Växtkraft emot 
personer för sysselsättning och arbetsträning. Föreningens “specialité” är att skapa jobb för 
personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. I Växtkrafts arbetsintegrerande sociala 
företagande skapas intäkter från framförallt gröna uppdrag och grön omsorg. Det genererar 
riktiga anställningar. I dagsläget är fem personer fast anställda och fem är timvikarier. Ett 
tiotal har sysselsättning och /eller arbetsträning. Medarbetarna kommer ofta  från 
arbetsförmedlingen och kommun med syftet att odla sociala kontakter eller skapa sig ett jobb.  

-Gröna jobb med individanpassning, gör att våra medarbetare får frisk luft, rörelse utomhus 
och muskler, säger Lotta Callander. Sysselsättning utomhus, ger ständigt ny energi.  
 
 I ett arbetsintegrerande socialt företag ska medarbetarna kunna påverka sin arbetsdag genom 
det demokratiska upplägget, genom föreningsteknik och individuella samtal. Medarbetarna 
ska även kunna få hjälp från ASF  - i samverkan med myndigheter - att lotsas in på vägen mot 
jobb, eller anställas i företaget, efter praktik. En viktigt grundpelare inom ASF är att var och 
en ska kunna arbeta 100% av sin egen förmåga. 

 - Här gäller det att vara vidsynt, observant och uppfinningsrik, säger Lotta Callander, som har 
lotsat många genom åren. Jag och mina ASF-kollegor, vet att självförsörjning genom 
delaktighet och arbete - gör att människor mår bättre och bryter utanförskap. Lotta var sjäv 



arbetslös och sjukskriven tidigare, men genom EU-projektet “Klara vinster” och praktik på 
Äskhults by, fick hon coaching som gav en grund som räckte (upptill sina utbildningar, livs- 
och arbetserfarenheter) - att starta ett arbetsintegrerande socialt företag i ideell förening. 
Tillsammans med fyra andra kvinnor startade hon föreningen Växtkraft år 2012 och efter 8 
månaders praktik blev Lotta först anställd. Idag är föreningen ett certifierat ASF och en del av 
ett betydelsefullt nationellt nätverk. 

- Det är väldigt roligt att vi har fått ta del av andra ASF i landet. Vi har blivit sedda - genom 
certifieringen. Det har krävt mycket jobb men det har absolut varit värt det. Vi har blivit 
stärkta tillsammans och är så stolta över vår kvalitetsstämpel som visar för våra kunder men 
också för myndigheter, samarbetspartners och näringslivet att vi är seriösa och nu också 
certifieriade fortsätter Lotta Callander.  
 
SKOOPI är en intresseorganisation som arbetar för att stötta och stärka positionerna för ASF i 
Sverige (Arbetsintegrerande sociala företag). Det unika med ASF är att de förutom 
arbetsintegreringen återinvesterar sin vinst i verksamheten, är fristående från offentlig sektor 
och skapar delaktighet för medarbetarna.  
- Det har varit spännande att följa företagens arbete i processen. Nu när de är klara så har de 
en kvalitetssäkrad struktur för sina medarbetare och för deras försäljning av tjänster och varor, 
säger verksamhetsledare Viktoria Carlsén. 
 
Här är samtliga certifierade arbetsintegrerande sociala företag www.skoopi.coop 

 
Viktoria Carlsén, verksamhetsledare SKOOPI  
073- 650 21 30 
viktoria@skoopi.coop  
www.skoopi.coop 

Växtkraft, Nedregårdsgatan 7, 43237 VARBERG, mobil: 0705928878 www.vaxtkraft.org 
Direkt kontakt Lotta Callander, verksamhetsledare: 0704349808 
 

http://www.skoopi.coop/
http://www.skoopi.coop/?fbclid=IwAR1GvKU9pK0f8ZVI56i4zS0NT_sxtPpLIwb0kURqu7vXYb6_9i2haLE5JI8

