SE
SVERIGE

F
T
A
D

R
I
G
A

A
D
E
N

M
S
N
>

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

SAMHÄLLSENTREPRENÖRERNAS KRAV — FINANSIERING

10 åtgärder för att
möta framtiden >
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Framtidsagendan utgår från regeringens egen strategi och
dess fem områden: finansiering, behov och efterfrågan, rådgivningskompetens, effektmätning samt kunskap och
mötesplatser, som lanserades februari 20181. 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:
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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 Sverige2. 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.
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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
Frankrike3. Här behövs det offentliga satsningar för att utveckla
lämpliga finansiella instrument för den svenska marknaden.
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Nyttja EU:s satsning Social Economy
Action Plan
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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
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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 effektkriterier4, dels
för att ersätta samhällsentreprenörer genom sociala utfallskontrakt
(se förslag till nationell utfallsfinansiering från RISE och SKR5).
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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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.
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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 flera6. 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 målgruppsmedverkan7. Detta samverkansarbete mellan myndigheterna behöver
fortsätta med ansvariga på respektive myndighet som både har
budget och tydliga uppdrag inom området samhällsentreprenörskap och social innovation.
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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.

Ett samarbete mellan:
Ashoka Nordic
Coompanion i Västerbotten
Impact Invest
Inkludera
Mikrofonden
Reach for Change
SE Forum
Sopact
Redaktör:
Nicklas Wallberg

> > 0 5

Referenslista >
European Commission (2016). A Recipe book for Social Finance, A
practical guide on designing and implementing initiatives to
develop social finance instruments and markets. Bryssel: European Commission.
Eurpeiska kommissionen (2020). Social enterprises and their
ecosystems in Europe. Luxembourg: European Commission
Mötesplats Social Innovation (2021). European Social Enterprise
Monitor – en delrapport från Sverige 2020-2021. Malmö:
Mötesplats Social Innovation.
Regeringskansliet (2018). Regeringens strategi för sociala företag –
ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social
innovation. Stockholm: Näringsdepartementet.
Rise, SKR (2022). Nationell utfallsfinansiering och stöd för tvärsektoriella och tidiga insatser. Stockholm: SKR & Rise.
The Swedish National Advisory Board for Impact Investing (2021).
Guiding Principle: Classification of Regular, Responsible, Sustainable and Impact investments. Stockholm: The Swedish National
Advisory Board for Impact Investing.
Vinnova (2022). Missionsorienterad innovation – en handbok från
Vinnova. Stockholm: Vinnova.

> > 0 6

SE
SVERIGE

Samhällsentreprenörskap

