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4     Regeringens strategi för sociala företag 

Inledning

För att fortsätta bygga ett håll-
bart och starkt samhälle och möta 
de många utmaningar samhället 
står inför, som till exempel inte-
gration, hälsa, utbildning, klimat, 
miljö, enklare vägar till jobb eller 
jämställdhet, behöver hela Sveri-
ges fulla engagemang och innova-
tionskraft bidra.

Sociala innovationer handlar om 
att möta samhällsutmaningar med 
nya idéer och lösningar som höjer 
kvaliteten på och förbättrar sam-
hällets tjänster till medborgarna. 
Detta ökar i förlängningen med-
borgarnas välstånd och skapar 
ett inkluderande och mer håll-
bart samhälle, vilket är i linje med 
regeringens ambitioner i arbetet 
med att genomföra FN:s Agenda 
2030 för hållbar utveckling. 

En viktig resurs för att möta 
många samhällsutmaningar, inte 
minst sociala, är den ökande 
grupp företagare och entrepre-
nörer som är verksamma inom 
det som benämns ”socialt företa-
gande”. Det är engagerade socia-
la entreprenörer inom företag och 
föreningar, sociala start-ups, inn-
ovativa sociala företag och arbets-
integrerande sociala företag1 med 
flera, både inom den privata och 
den idéburna sektorn, som erbjud-
er nya lösningar och har en stark 
drivkraft att bidra till att göra 
samhället bättre. 

Det sociala företagandet omfat-
tar en heterogen grupp av aktörer 
och verksamheter som ofta verkar 
i gränslandet mellan det offentli-
ga, privata och det civila samhäl-
let. Socialt företagande är defi-
nitionsmässigt svårt att avgränsa 
från annat företagande. Generellt 
uppvisar sociala företag ett antal 
kännetecken som kan vara väg-
ledande för att tydliggöra denna 
grupp:

• Det är företag, oberoende av 
associationsform, där den af-
färsmässiga verksamheten 
är ett medel för att uppnå 
ett eller flera specifika sam-
hällsnyttiga mål, exempelvis 
minska utanförskap, förbättra 
klimatet och miljön eller bidra 
till en tryggare livsmiljö. 

• Företagets resultat mäts i re-
lation till uppfyllelsen av de 
samhällsnyttiga mål som an-
getts som dess syfte att uppnå.

• Företagets ekonomiska över-
skott återinvesteras huvud-
sakligen i verksamheten, al-
ternativt investeras i ett nytt 
samhällsnyttigt projekt, istäl-
let för att primärt tas ut som 
vinst genom avkastning till 
ägarna. 

I denna strategi benämns den 
grupp av företag och föreningar 
som uppfyller dessa karakteristika 

fortsättningsvis för ”sociala  
företag”.2

För att ta tillvara den sociala inn-
ovationskraft och samhällsnyt-
ta som sociala företag kan bidra 
med och därmed uppnå regering-
ens mål om ett hållbart samhälle 
vill regeringen skapa bra förut-
sättningar för sociala företag att 
växa och verka i nära samarbete 
med offentlig sektor. Därmed ska-
par regeringen inte bara sysselsätt-
ning, utan ger framför allt dessa 
aktörer och företag bättre möjlig-
het att bidra till ofta nya sätt att 
lösa dagens och framtidens sam-
hällsutmaningar. 

Den svenska samhällsmodellen är 
i dag en förebild för många län-
der. För att fortsätta vara ett mo-
dernt, tryggt, hållbart och inklu-
derande samhälle är det viktigt att 
ta vara på och dra nytta av  
Sveriges hela innovationskraft, 
inte minst genom sociala företag 
och sociala entreprenörer. 

Därför har regeringen nu tagit 
fram en samlad strategi för att Sve-
rige ska ta tillvara den innovations-
kraft som finns hos den växande 
grupp sociala företag som har som 
mål att bidra till ett effektivt och 
mer hållbart samhälle. Avsikten 
med insatserna är att skapa bätt-
re förutsättningar för sociala före-
tag att utvecklas och vara med och 
lösa samhällsutmaningar. 

1Mer information om arbetsintegrerande sociala företag återfinns på www.sofisam.se.
2Det har internationellt gjorts försök till definition av sociala företag, exempelvis av EU (http://ec.europa.eu/growth/
sectors/social-economy/enterprises_sv) och av Storbritannien (www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/31677/11-1400-guide-legal-forms-for-social-enterprise.pdf). Regeringen har däremot valt att 
inte slå fast någon fast definition då en sådan riskerar att begränsa satsningen och exkludera relevanta aktörer.
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6     Regeringens strategi för sociala företag 

Fem områden – ett mål 

Kunder

Kompetens

1. Behov och efterfrågan

2. Stärk företags- 
och rådgivningskompetensen

5. Utveckla 
kunskap och 
mötesplatser

4. Tydliggör 
och mät 
effekterna

3. Finansiering

Kapital

Samhället behöver bli bättre på att 
ta tillvara den potential och nytta 
som det sociala företagandet till-
för. Regeringen ser den innova-
tionskraft som kommer från soci-
ala företag, men får också signaler 
om att denna sektor inte alltid ges 
rätt förutsättningar att bidra och 
att potentiella lösningar på många 
samhällsutmaningar därför inte 
realiseras.

Strategin har som mål att stärka  
utvecklingen av sociala företag,  
så att dessa bättre kan delta i att lösa 
utmaningar i samhället samt bidra till 
att offentlig sektor uppmärksammar och 
använder socialt företagande och sociala 
företag som värdefulla aktörer i utveck-
lingen av ett hållbart samhälle.

Denna strategi pekar ut hur reger-
ingen, i dialog med aktörer inom 

det sociala företagandet och övri-
ga offentliga samhället, långsiktigt 
avser att arbeta för att uppnå detta 
mål och stärka utvecklingen av det 
sociala företagandet. 

För att uppnå målet behövs en pa-
lett av flera samordnade insatser 
som måste vara både långsiktiga och 
katalyserande kortsiktiga. Det stra-
tegiska arbetet kräver en nära dialog 
med många intressenter, såväl of-
fentliga, privata som från den idé-
burna sektorn. Inom strategin ser 
regeringen fem huvudsakliga om-
råden där en utveckling behövs och 
där insatser kommer att ske. 

Strategin syftar till att samordna 
insatser från olika politikområ-
den för att de tydligare ska bidra 
till att stärka varandra. Det krävs 
ofta en utveckling inom ett mål-

område för att generera effekter 
inom ett annat. Till exempel är ef-
fektmätning ofta en förutsättning 
för att skapa långsiktigt hållbara 
affärsmodeller och för att kunna 
attrahera kapital och affärer.

Genomförandet av denna stra-
tegi är ett långsiktigt arbete och 
spänner över många politikom-
råden där insatser redan sker och 
kommer att ske. Detta är ett arbe-
te som behöver påskyndas. Där-
för aviserade regeringen i budget-
propositionen för 2018 ytterligare 
50 miljoner kronor per år under 
2018–2020 för insatser som ska ge 
sociala företag bättre möjligheter 
att långsiktigt bidra med nya inn-
ovativa lösningar för ett mer håll-
bart och inkluderande Sverige.
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8     Regeringens strategi för sociala företag 

1. Behov och efterfrågan 
En av de viktigaste förändring-
ar som behöver ske för att upp-
muntra fler sociala entreprenörer 
och för att fler sociala företag ska 
kunna starta och växa, är att för-
tydliga affärsrelationen till eller 
samarbetet och partnerskapet med 
de offentliga aktörerna. Kompe-
tensen om socialt företagande bör 
öka hos den offentliga sektorn,  
så att man har god kunskap om 
förutsättningarna för att samarbe-
ta med, ingå partnerskap med eller 
köpa tjänster av sociala företag. 
En central del av denna strategi är 
att öppna arenor där offentliga ak-
törer möter sociala företag. Detta 
bidrar till att utveckla sociala före-
tag samt till att nya idéer och sam-
arbeten växer fram som därmed 
kan främja innovativa lösningar 
på samhällsutmaningar. 

Området är brett och fokuserar på insat-
ser som utvecklar partnerskaps- och af-
färsmöjligheterna för sociala företag och 
som främjar offentliga aktörers kunskap 
om och förmåga att köpa tjänster av och 
fungera som partners till eller samarbeta 
med sociala företag.

Exempel på insatser som regering-
en avser att genomföra inom  
området.

• Fortsatt och i ökad utsträck-
ning främja upphandling som 
främjar sociala innovationer 
och sociala tjänster, däribland 
innovationsupphandling. 

• Förtydliga det legala utrym-
met för att offentliga aktörer 
enklare ska kunna ingå part-
nerskap med eller köpa tjäns-
ter från sociala företag.

• Utforska, testa och stärka 
kunskapen kring alternati-
va former för samarbete med 
offentlig sektor. Syftet är att, 
utifrån gemensamma mål, 
åstadkomma sociala effekter i 
samhället, exempelvis genom 

sociala utfallskontrakt (social 
impact bonds) eller Idéburet 
offentligt partnerskap (IOP). 

• Stärka kunskapen i den offent-
liga sektorn på statlig, regional 
och kommunal nivå om social 
innovation och socialt företa-
gande, inklusive idéburet fö-
retagande samt om former för 
ömsesidig samverkan.

2. Stärk företags- och rådgiv-
ningskompetensen 
Många sociala företag är i behov 
av en ökad kompetens om före-
tagande och dess villkor samt av 
att stärka sitt affärsmannaskap. I 
många delar handlar det om att 
arbeta för att sociala entreprenö-
rer ska få mer likvärdiga förutsätt-
ningar och tillgång till stöd, från 
både offentliga, privata och idé-
burna aktörer, i start och utveck-
ling, som företag med en mer tra-
ditionell affärsmodell.

Området syftar till att främja utveckling-
en av och stärka och utveckla affärsman-
naskapet hos sociala företag samt öka 
kunskapen hos företagsfrämjare om social 
innovation och socialt företagande.

Exempel på insatser som reger-
ingen avser genomföra inom  
området.

• Förstärka och spetsa inkuba-
torsstödet för sociala företag.

• Öka kunskapen hos och an-
passa de företagsfrämjande 
stödstrukturernas erbjudande 
till sociala företag, exempelvis 
effektmätning av företagens 
mål eller att stärka finansie-
ringskunskapen.

• Stärka de sociala företagens 
intermediärer, exempelvis 
genom insatser som ökar kun-
skapen om affärsmannaskap, 
stärker intermediärernas lång-
siktighet eller ökar kunskapen 
om att ha offentliga aktörer 
som partner.

• Utveckla och sprida kunskap 
om framgångsrika affärs- och 
finansieringsmodeller för so-
cialt företagande, inklusive 
hos idéburna organisationer. 

3. Finansiering
Kartläggningar av bland annat 
Verket för innovationssystem3 
(Vinnova) och Tillväxtverket4 
visar att tillgång till finansiering 
är en utmaning för sociala företag. 
En utmaning som bland annat 
beror på att sociala företag har al-
ternativa affärsmål och verksam-
hetslogik samt verkar i gränssnit-
tet mellan den offentliga, privata 
och ideella sektorn.

Området syftar till att bidra till att öka 
kunskapen om och förmågan för priva-
ta och offentliga investeringar i sociala 
företag, inte att primärt skapa separata 
riktade stöd. 

Exempel på insatser som reger-
ingen avser att genomföra inom 
området.

• Tydliggöra och se över  
befintliga finansieringsmöjlig-
heter, både i tidig fas och för 
uppskalning av verksamheter 
inom socialt företagande.

• Stärka kunskapen om dagens 
befintliga finansieringsmöjlig-
heter för sociala företag i hela 
landet.

3 Verket för innovationssystem (Vinnova), 2018, ”Social innovation i Sverige – en kartläggning av ekosystemet för 
social innovation”.
4 Tillväxtverket, 2017, ”Vilse i Stöddjungeln? – Sociala entreprenörers behov av rådgivning  
och finansiering”.
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4. Tydliggör och mät effekterna
Förutsättningen för att en kund 
eller en finansiär ska vilja och 
kunna finansiera ett socialt före-
tag är att man kan påvisa resultat.  
Resultat i traditionella företag 
mäts i ekonomiskt utfall, medan 
de i sociala företag mäts i sam-
hällseffekt. Utan stöd för att mäta 
insatsers effekt och resultat för-
svåras möjligheten att stötta, driva 
och utveckla såväl sociala innova-
tioner som enskilda sociala före-
tag. Resultat- och effektmätning 
lyfts återkommande som en cen-
tral utmaning inom fältet för so-
cial innovation och socialt företa-
gande. Bristande tydlighet kring 
innovationernas sociala inverkan 
och hur detta leder till långsiktiga 
besparingar i samhället begränsar 
möjligheterna att få extern finan-
siering samt marknadsetablering. 

Området syftar till att skapa en ökad 
kunskap och stärkt kompetens om  
effekt- och resultatmätning kopplat till 
sociala företag och deras bidrag till  
social innovation samt lägga grunden för 
en marknad av aktörer som kan  
erbjuda effekt- och resultatmätning av 
verksamheter både för enskilda sociala 
företag och för offentliga aktörer.

Exempel på insatser som reger-
ingen avser genomföra inom  
området.

• Stärka kunskapen och den 
praktiska erfarenheten i bran-
schen kring användningen av 
resultat- och effektmätning 
hos sociala företag, partners 
och kunder i form av offent-
lig sektor.

• Stimulera framväxt av en 
mångfald av aktörer som kan 
erbjuda stöd med konkret  
effektmätning för enskilda 
projekt och affärer. 

5. Utveckla kunskap och  
mötesplatser
Även om det sociala företagandet 
ökar i Sverige, hämmas utveck-
lingen delvis av brist på effektiv 
kunskapsdelning, spridning av 
goda exempel och tillvägagångs-
sätt (best practice) samt brist på 
mötesplatser där utövare kan lära 
av varandra och från tidigare  
initiativ. Internationellt finns  
länder där kunskap, forskning och 
best practice bör kunna inhämtas 
och spridas för att ytterligare stär-
ka det sociala entreprenörskapet i 
hela Sverige. 

Området syftar till att synliggöra socialt 
företagande samt att öka den nationel-
la kunskapsspridningen, kunskapsut-
vecklingen och möjligheten för utövare 
och potentiella utövare inom social inno-
vation och socialt företagande att mötas 
och stärkas. 

Exempel på insatser som reger-
ingen avser genomföra inom  
området

• Främja en nationell struktur 
för kunskapsspridning om  
social innovation och socialt 
företagande. 

• Främja mötesplatser för soci-
ala företag samt deras kunder 
och finansiärer.

Genomförande
Strategin ska ses som en katalysa-
tor och samling för arbetet med 
att främja sociala företag och  
social innovation. Ett antal  
uppdrag och insatser har redan  
påbörjats. För att följa regeringens 
arbete kommer en redovisning av 
arbetet att samlas på www.reger-
ingen.se. 
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Regeringskansliet
Webbplats: regeringen.se
Växel: 08-405 10 00
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
Stockholm


