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Förord >
Samhällsentreprenörskap Sveriges Framtidsagenda är en
sammanställning av 10 konkreta åtgärder för hur Sverige
kan bli världsledande inom samhällsentreprenörskap och
social innovation. Åtgärderna har tagits fram baserat på
gemensam expertis från organisationens medlemmar,
Mötesplats för Social Innovation på Malmö Universitet,
samt från nära 20 nationella och internationella rapporter
från akademi, myndigheter och aktörer inom området.
Agendan ska ses som en uppföljning till regeringens strategi för socialt
företagande och social innovation som lanserades 20181. Nära fyra år har
gått sedan dess och vi ser ett tydligt behov av att ge nytt liv åt strategin.
Sverige behöver intte börja om, men växla upp arbetet genom att ta
tillvara på expertisen och initiativen som redan finns och använda det
som en katalysator för att nå målen i Agenda 2030.
Framtidsagendans 10 åtgärder är indelade enligt regeringens fem pelare i
dess strategi för socialt företagande och social innovation: Finansiering,
Behov och efterfrågan, Stärk företags- och rådgivningskompetensen,
Tydliggör och mät effekterna samt Utveckla kunskap och mötesplatser.

1

Regeringskansliet, 2018
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För att stärka Framtidsagendans möjlighet att lyckas har vi
identifierat tre grundförutsättningar som regeringen behöver
agera på för att få ut maximalt värde av sektorn:

01

En strategi behöver finansiering
Regeringens strategi 2018 möjliggjorde för första gången en enad
front och skyltfönster för samhällsentreprenörskap och social
innovation. Strategin som togs fram var ambitiös och kopplad till
finansiering. En finansiering som dock tog slut efter tre år. Trots att
strategin ämnade satsa både kortsiktigt och långsiktigt är det
tydligt att långsiktigheten fick stryka på foten. Detta är något som
aktörer, över sektorsgränser, har kommenterat och beklagat2.

02

03

Dra nytta av EU:s satsning på social ekonomi

Europeiska kommissionen lanserade i december 2021 Social
Economy Action Plan, en historisk satsning i omfattning, och som
nu ska börja implementeras3. Tyvärr går politiken i Sverige åt andra
hållet och minskar sina ambitioner, utan kopplad strategifinansiering eller tydliga uppdrag till relevanta myndigheter. Det gör att vi
riskerar att gå miste om, eller inte till fullo ta till vara på, de investeringar som kommer finnas tillgängliga från EU. Det skulle vara en
missad chans, anser vi.

Mät och styr
Ge myndigheter uppdrag, resurser och KPI:er att följa för att skapa
möjligheter för positiv förändring inom samhällsentreprenörskap
och social innovation. Ställ krav på att det ska finnas policyer och
strategier för området så att det prioriteras av tjänstepersoner, ges
politisk kraft och resurser.

2
3

Vinnova & Tillväxtverket, 2021
Europeiska kommissionen, 2021
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Inledning >
Sverige har stått sig starkt inom entreprenörskap
och innovation genom åren. Vi har byggt strukturer
och system samt lagt resurser på långsiktiga
satsningar för att säkra vår internationella
konkurrenskraft inom både traditionell industri och
tech. Nu är det dags att lyfta blicken och göra
liknande satsningar för att arbeta med frågor som
jämlikhet, social inkludering och kriminalitet genom
samhällsentreprenörskap.

>

Samhällsentreprenörskap - en metod för att
möta samhällsutmaningar
Samhällsentreprenörskap är företag och organisationer vars syfte
är att stärka eller lösa ett specifikt samhällsproblem genom ett
entreprenöriellt angreppssätt. Samhällsentreprenörskap och
social innovation drivs ofta i associationsformer med affärsmodeller som skiljer sig från traditionellt företagande eftersom utmaningen som ska lösas står i fokus, vilket gör att de sällan passar in
i traditionella näringslivsinsatser.
Järvaskolan är ett exempel där ett nytt tillvägagångssätt resulterat
i att 9 av 10 elever, från ett område med socioekonomiska
utmaningar, lämnar högstadiet med gymnasiebehörighet vilket är
bättre än riksgenomsnittet på 85%.

4
5

Regeringskansliet, 2018
Vinnova, 2021

Ett annat exempel är Matmissionen-butikerna. Alla får handla i
dem, men de finns främst till för medlemmarna. Personer med
låg inkomst och som har svårt att få pengarna att räcka till i
vanliga livsmedelsbutiker kan ansöka om medlemskap. Som
medlem får du köpa varor till en tredjedel eller mindre av vanligt
butikspris. Är du inte medlem handlar du till ordinarie butikspris
och bidrar både till arbetsträning för personer långt ifrån
arbetsmarknaden och mindre matsvinn.

>

Insatser som både är uthålligt långsiktiga och
katalyserande kortsiktiga
2018 kom regeringens strategi för social innovation och företagande4. Regeringen skriver i strategin att sektorn spelar en avgörande
roll i att uppfylla Agenda 2030 men att det krävs specifika insatser, “...det behövs en palett av ﬂera samordnade insatser som
måste vara både långsiktiga och katalyserande kortsiktiga.” Nu
fyra år efter lanseringen av strategin undrar vi om regeringen har
glömt bort den långsiktighet de själva värderade så högt? Så här
skriver en av myndigheterna (Vinnova), som var delansvarig för
strategin, i sin slutrapport5:

“En sammanvägning av resultaten visar att
utvecklingen går i önskad riktning och vi ser en
positiv utveckling inom alla områden ur strategin.” “För att de gjorda investeringarna ska
kunna ge långtgående effekter i andra sektorer
och flera näringsgrenar krävs uthållighet.”
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Europeiska kommissionens utredningar och rapporter visar att
området är värt att investera i6, och lanserade i december 2021
därför Social Economy Action Plan som de uppmanar samtliga
medlemsländer att implementera. Under en sjuårsperiod kommer
över 2,5 miljarder euro satsas, vilket är en investering som aldrig
tidigare gjorts7. Den sociala ekonomin i Europa innefattar en
mängd olika verksamheter såsom ideella föreningar, sociala
företag, kooperativ, stiftelser, start-ups och aktiebolag med fokus
på samhällsnytta framför finansiell vinstutdelning. Även OECD
erkänner området när de säger följande i sin rekommendationsrapport kring social ekonomi:

och relevanta KPI:er till berörda myndigheter. Det gör att vi riskerar
att gå miste om, eller inte till fullo ta tillvara på, de investeringar
som kommer finnas tillgängliga från EU. Det skulle vara en missad
chans, anser vi.

>

“The social economy has gained political
prominence and is increasingly recognised for
playing a pioneering role in building inclusive
societies and strong local communities, contributing to economic growth, paving the way
to a more sustainable industry and ensuring a
fair twin transition (green and digital) and
more circular economies9”.
Tyvärr går politiken i Sverige åt andra hållet och minskar sina
ambitioner genom att inte finansiera lagd strategi eller ge tydliga
6
7

Europeiska kommissionen, 2021
Europeiska kommissionen, 2021

8
9

OECD, 2022
Regeringskansliet, 2022

Det är inte
för sent >

10

Social och grön omställning går hand i hand
Företag som arbetar med grön omställning, till exempel via
solenergi, ingår i samhällsentreprenörskap, och där ser vi att steg
tas från regeringens sida. Incitament skapas och pengar investeras (även om det inte går snabbt nog). Vi står självklart bakom att
det satsas på en grön omställning, men det betyder inte att vi kan
avsäga oss ansvaret för resterande Agenda 2030-mål. Som
regeringen också säger är de integrerade och odelbara9. Klimatförändringarna för med sig enorma sociala utmaningar som till
exempel ökad ojämlikhet i samhället och en ökning av klimatflyktingar till Europa10. En omställning som både är grön och hanterar
sociala frågor är nödvändig.
Social inkludering, psykisk och fysisk hälsa, jämställdhet och
kriminalitet är exempel på frågor som adresseras av Sveriges
samhällsentreprenörer. Innovationskraften och möjligheterna
framåt hos dessa entreprenörer är tydliga, så varför väljer man att
inte lyfta dem i framtida satsningar? Den gröna omställningen har
visat att incitament och riktade satsningar behövs för att skapa
förändring.

The Institute of Economics and Peace, 2021

Vi som står bakom Samhällsentreprenörskap
Sverige finns i hela Sverige. Våra åtta organisationer har sammanlagt 145 anställda nationellt
och verksamhet i över 20 länder. Det betyder
alltså att detta inte är en fråga enbart för en
specifik region eller stad. Det är en fråga som
är relevant för hela Sverige och vår internationella konkurrenskraft. Sverige är inte bäst i
klassen och med de satsningar vi ser i våra

nordiska grannländer och andra delar av EU
riskerar vi att halka efter ytterligare.
Än är det inte för sent. Samhällsentreprenörskap Sverige och organisationerna som står
bakom initiativet, arbetar varje dag med att
utveckla området samhällsentreprenörskap
och vår Framtidsagenda ger 10 konkreta
förslag för regeringen att agera på.
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Nordisk utblick
— föregångare i Norden visar
statlig investeringsvilja >
Finland och Danmark är de länder i Norden där
regeringarna har avsatt medel för strategiska
och långsiktiga satsningar för att skapa innovativa
finansieringslösningar på det sociala området.
Finland har identifierat ett antal problem som kostar samhället
flera miljarder per år och där det finns preventiva lösningar. Det
gäller exempelvis socialt utanförskap bland barn och unga, brister
inom äldreomsorgen, alkoholberoende och psykisk ohälsa. Mellan
2015 och 2020 sattes fyra sociala utfallskontrakt upp med finansiering, först från det finska framtidshuset Sitra (underställt den
finska riksdagen), och sedan med finansiering från den finska
motsvarigheten till Upphandlingsmyndigheten. En privat aktör har
upphandlats för att utveckla och förvalta fonderna för dessa
kontrakt i samverkan med intressenter och utförare.
I Danmark har regeringen, under finansdepartementet, satt upp
en social investeringsfond med 78M DKK som första kapitalinsats.

Den har dels till syfte att växla upp insatser som fungerat (exempelvis på lokal nivå till nationell nivå, eller spridning till flera
branscher) och dels att utveckla helt nya insatser där det sedan
kan finnas både offentliga och privata investeringar i ett senare
skede. Även i Danmark har huvuddelen av den nationella fonden
hittills gått till utfallskontrakt, men också till lån åt samhällsentreprenörer som skalar upp sin verksamhet. Fonden har avsatt 10%
av kapitalet till förlustgarantier för att täcka eventuella förluster
för de organisationer som utför insatserna i kontrakten. Rent
konkret finansieras nya sätt att erbjuda familjestöd (eller mer av)
till familjer med annan etnisk bakgrund, stöd till familjer med våld
i nära relationer, insatser för unga med riskbeteenden och utbildning för unga och barn som är omhändertagna.
Riskvilligt kapital riktat till entreprenörer och aktörer som tar sig
an komplexa utmaningar behöver en längre tidshorisont än vad
det traditionella riskkapitalet erbjuder. I båda dessa föregångsländer har flera av investeringarna mer än tio års horisont. Vidare
har samverkan, vid sidan om kapital, varit nyckeln till framgång
för att få till stånd ett ekosystem av aktörer som jobbar med de
olika målgrupperna och lösningarna.
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10 åtgärder för att
möta framtiden >

>>
> >>
>

Framtidsagendan utgår från regeringens egen strategi och
dess fem områden: finansiering, behov och efterfrågan, rådgivningskompetens, effektmätning samt kunskap och
mötesplatser, som lanserades februari 201811. I strategin
beskrivs avsikten med insatserna som att “skapa bättre
förutsättningar för sociala företag att utvecklas och vara med
och lösa samhällsutmaningar”.
Vi har efter fyra år sett framsteg inom till exempel effektmätning, impact investeringar
och företagsrådgivning. Vi har däremot även sett att det finns ett behov av fortsatt
inkludera samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i arbetet med att uppfylla målen i Agenda 2030 för att skapa den systemförändring som regeringen pratar
om.
Samhällsentreprenörskap Sverige föreslår därför följande åtgärder för att Sverige ska
vara världsledande inom samhällsentreprenörskap och social innovation:

11

Regeringskansliet, 2018
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Finansiering >
Frågan om finansiering av social innovation har visat sig vara en utmaning. Enligt European Social Enterprise Monitor 2021 är tillgång till kapital
rent av det största hindret för sociala företag i Sverige12. Ett hinder som
inte kommer försvinna genom att fortsätta som vanligt - Sverige behöver
innovera. Som tur är behöver vi inte börja om på nytt. Vi kan istället ta
tillvara på det vi har och utveckla det som redan har gjorts. Det finns
instrument att använda och det finns mer kapital på väg in i sektorn.
Däremot behöver regeringen bana väg för att det sker tillräckligt snabbt
och sätta upp bästa möjliga förutsättningar för att det ska lyckas. Vi
föreslår därför fem prioriterade åtgärder inom finansieringsområdet.

01

Stöd till utveckling av sociala
finansieringsinstrument

Mikrofinans, kooperativt riskkapital, tålmodigt kapital (patient
capital) och sociala utfallskontrakt är exempel som behöver
utvecklas i Sverige. Sverige har en mycket svag “Social Finance
Market” jämfört med länder som Storbritannien, Tyskland och
Frankrike13. Här behövs det offentliga satsningar för att utveckla
lämpliga finansiella instrument för den svenska marknaden.

02

Nyttja EU:s satsning Social Economy
Action Plan

03

Vidare bör medel utlysas för pilotinsatser och forskningsprojekt
samt främja matchning av riskvilligt kapital från privata aktörer så
att det i större utsträckning går till entreprenörer och verksamheter
som är inriktade på att lösa komplexa samhällsproblem med
betydande risk, men också potentiellt stora samhälls- och
välfärdsvinster.
Mötesplats social innovation, 2021
Europeiska kommissionen, 2020
14
The Swedish National Advisory Board of Impact
Investing, 2021; European Commission, 2016
15
Rise; SKR, 2022
12
13

Sverige bör med nationella medel komplettera de satsningar som
görs inom EU kopplat till Social Economy Action Plan (till exempel
via EaSi/EIF/Invest EU/ESF+) för att intermediärer som är sociala
investerare ska kunna öka sin fondstorlek samt öka antalet investeringar genom så kallade transaktionskostnadsersättningar (bidrag
för handläggningskostnader). Under förra programperioden fanns
det ingen svensk intermediär som tillgängliggjorde de europeiska
satsningarna för svenska sociala företag - låt inte denna
programperiod bli ännu en missad chans. Ett statsråd under
Näringsdepartementet bör vara ansvarig för Sveriges implementering av EU:s Social Economy Action Plan.

Inrätta särskilda sociala investeringsfonder
Sociala investeringsfonder behövs för att dels finansiera innovation
och tillväxt i verksamheter vars primära syfte är att skapa positiv
och mätbar förändring som uppfyller erkända effektkriterier14, dels
för att ersätta samhällsentreprenörer genom sociala utfallskontrakt
(se förslag till nationell utfallsfinansiering från RISE och SKR15).

Samhällsentreprenörskap och social innovation är en sektor med
särskilda förutsättningar och ett eget utvecklat ekosystem av
främjare och stödstrukturer. Stärk dessa aktörer och använd deras
expertis i utformningen av fonderna för att generera samhällsekonomiska vinster genom kapital som är långsiktigt med en tålmodig
tidshorisont.
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04

Ändra direktiv och praxis inom offentligt
riskkapital och projektmedel
Offentligt riskkapital och projektmedel bör inte exkludera företag
eller organisationer på grund av associationsform. Detta skulle
möjliggöra en bättre och mer rättvis tillgång till bidragsfinansiering
och investeringskapital för sociala företag och andra samhällsnyttiga organisationer.

05

Fortsätt trenden med samverkan mellan
myndigheter och kontinuerligt lärande

I samband med lanseringen av den svenska strategin för
socialt företagande och social innovation fick Vinnova och
Tillväxtverket uppdrag som möjliggjort finansiering av ett stort
antal insatser i form av stöd till individuella projekt, innovations- och företagsfrämjare, intermediärer, finansiärer, akademi
med flera16. Vinnova har även valt att integrera nya arbetssätt i
sin ordinarie verksamhet, som i likhet med social innovation
fokuserar på att möta aktuella samhällsutmaningar på
nytänkande sätt genom samskapande och målgruppsmedverkan17. Detta samverkansarbete mellan myndigheterna behöver
fortsätta med ansvariga på respektive myndighet som både har
budget och tydliga uppdrag inom området samhällsentreprenörskap och social innovation.

Regeringskansliet, 2018
Vinnova, 2022
18
Sveriges riksdag, 2022

Behov och
efterfrågan >
Offentlig sektor i Sverige upphandlar varor och tjänster för över 600
miljarder kronor varje år18. Dessa upphandlingar har enorma
möjligheter att ge tydliga positiva samhällseffekter. För att realisera
detta behöver dock arbetet med att öka kunskapen och expertisen
om att upphandla med social hänsyn accelerera. I nuläget är det
ofta en “sällan-uppgift” hos upphandlare runt om i landet. Det
medför att utveckling inte sker på det sätt det kan göra. Här
behöver regeringen spela en mer aktiv roll och ställa krav på
berörda myndigheter att ta tydliga steg framåt.

06

Ge Upphandlingsmyndigheten tydliga
mål och KPI:er
Upphandlingsmyndigheten hade under strategins första år ett
ansvar att synliggöra upphandlingsmöjligheter och partnerskap
mellan sociala företag och det offentliga. Detta ansvar har nu
suddats ut och vi föreslår att Upphandlingsmyndigheten ska få
ökade medel till sitt arbete med att stötta kommuner och regioner
att få ut mer social och ekologisk nytta från leverantörer och
partners.

16
17

17
18

Vinnova, 2022
Sveriges riksdag, 2022
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Stärk företags- och
rådgivningskompetensen >
Sverige satsar idag åtskilliga miljoner på inkubations- och rådgivningstjänster19. Dock är medlen öronmärkta till mer traditionella företagsformer och inkubatorer som inte nödvändigtvis har expertis inom samhällsentreprenörskap och social hållbarhet. De aktörer som är experter
inom området är ofta stöttade av kortsiktiga privata medel, stiftelser och
projektmedel från nationellt håll eller EU-finansiering. Det gör aktörerna
känsliga för konjunktursvängningar med kort tidsperspektiv som följd. Ta
tillvara på denna expertis i närtid för att möjliggöra dess spridning samt
utveckla existerande traditionella inkubatorer och företagsfrämjande
initiativ med mål att möta och stärka samhällsentreprenörer i hela
Sverige.

07

Uppdatera möjligheten för fler inkubatorer att
få tillgång till Vinnovas inkubatorprogram
genom uppdaterade krav
Idag kan enbart inkubatorer med ett offentligt uppdrag få stöd
genom Vinnovas inkubatorprogram. Anledningen är att staten inte
ska finansiera privata aktörer som vinner på att deras portföljbolag
går bra, till exempel riskkapitalbolag. Villkoren för excellens och
fokus på ekonomisk tillväxt utestänger dock organisationer med
hög kompetens inom samhällsentreprenörskap - men utan vinstintresse. Detta saktar ned arbetet för att nå målen i Agenda 2030
avsevärt.
Tillväxtverket, Kartläggning av det företagsfrämjande
systemet i Sverige, 2015
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19
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Tydliggör och
mät effekterna >
Det har pratats mycket om effektmätning de senaste fyra åren. Utnyttja
det momentum som skapats och se till att sektorerna är med och
utvecklar området tillsammans med myndigheter genom att tilldela
myndigheterna tydliga uppdrag och resurser för samverkan.

08

Fortsätt utvecklingen av effektmätning, både
inom det privata, offentliga och civilsamhället
Organisationerna Effektfullt och The Swedish National Advisory
Board for Impact Investing, där flera från Samhällsentreprenörskap
Sverige är medlemmar, är exempel på aktörer som samlar organisationer, över sektorsgränser, kring effektmätning och utbildning.
Det har arbetet med att ta fram en svensk standard för effektmätning gjort tydligt. Använd organisationer som dessa och RISE,
Sveriges forsknings- och innovationspartner, när myndigheter och
politiken vill ha inspel inom effektmätning och hur offentlig sektor
kan säkerställa att stöd till verksamheter som säger sig leverera
samhällsnytta mäts och följs upp.
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Utveckla kunskap
och mötesplatser >
Ett hållbart ekosystem för social innovation behöver kunskap om vad
social innovation är, hur det sker och hur det kan främjas. Här kan
akademi och forskning ta en än tydligare roll i att tillsammans med
andra aktörer öka kunskapen och samskapa socialt innovativa sätt att
möta samhällsutmaningar. Forskning om social innovation har expanderat i Sverige de senaste tio åren, men det beskrivs fortfarande som ett
relativt eftersatt område som är svårt att hitta finansiering till att beforska20. Vi behöver alltså intensifiera diskussionerna, forskandet och samverkan för att ta sektorn till nästa nivå.

09

Utveckla och finansiera mötesplatser
Enligt rapporter från Ashoka, Reach for Change och Mötesplats för
social innovation saknas det fortfarande fysiska och digitala
mötesplatser för samhällsentreprenörer21. Mötesplatser som inom
andra sektorer enklare kan finansieras då det finns ett högre privat
vinstincitament av att anordna dessa (till exempel att öka tillförsel
av efterfrågade talanger eller uppköpsmöjligheter för privata företag). Här behöver därför staten ta ett större ansvar då det är just
staten som kan räkna hem de positiva samhällseffekter som
aktörer inom samhällsentreprenörskap skapar.

Hansson et al, 2014; Nordiska Ministerrådet, 2014
Ashoka & Reach for Change, 2021; MSI 2021
22
OECD, 2022; Ashoka & Reach for Change, 2021;
Nordiska Ministerrådet, 2014; Vinnova, 2018
23
Ashoka & Reach for Change, 2021
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Satsa på en långsiktig plattform och
nätverk för social innovation

En viktig funktion i ekosystemet, som uppmärksammas i flera
tidigare rapporter, är samordnande miljöer, plattformar eller nätverk
för att främja social innovation22. I en undersökning bland samhällsentreprenörer i Sverige uppger 70% att de inte tillhör någon
stödorganisation23. Även Tillväxtverket rekommenderar en nationell
samordning för området i sin slutrapport24. Satsa därför på en nu
etablerad struktur, Samhällsentreprenörskap Sverige, för att få en
nationell samordning och långsiktighet i arbetet.
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Slutord >
Sveriges myndigheter och aktörer inom sektorn social innovation
och samhällsentreprenörskap har de senaste fyra åren dragit
lärdomar och slutsatser av arbetet med regeringens strategi.
Det har släppts rapporter och diskuterats i en rad forum och på
olika nivåer. I och med den här agendan har vi samlat sektorn och
tagit fram tio konkreta åtgärder för att möta framtiden. Vi tar vårt
ansvar. Nu ser vi fram emot att se regeringen och departement ta
modiga och tydliga steg för att skapa en sektor i världsklass. En
sektor som möjliggör att vi når våra gemensamt satta globala mål
för hållbar utveckling.
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