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Sammanfattning
2018 - 2020 har Tillväxtverket haft i uppdrag av Regeringen att främja socialt företagande och
samhällsentreprenörskap1. Uppdraget har genomförts med utgångspunkt från Regeringens strategi
för socialt företagande - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation, från
20182.
Uppdraget har satt socialt företagande på kartan och visat att det ligger i tiden, som en av nycklarna
till ett hållbart samhälle och för att nå målen i Agenda 2030. Utvärderingen visar att arbetet
resulterat i en klar kunskapshöjning hos de sociala företagen, offentliga och privata aktörer samt en
breddad marknad och en positiv utveckling av strategins övriga prioriterade områden.
Tillväxtverket har arbetat med socialt företagande i över 10 år och ser det som en naturlig del av en
hållbar tillväxt, för en hållbar samhällsutveckling, i Sverige och globalt.
Huvudslutsatser och rekommendationer
1. Utveckla marknaden för de sociala företagens tjänster
Ett fokusområde i strategin är att förbättra möjligheterna till affärer mellan sociala företag och det
offentliga. Där finns en stor potential då offentlig upphandling omfattar en 1/5 av BNP3. De sociala
företagen har ofta innovativa lösningar och arbetssätt för välfärdstjänster. Här har våra insatser
gjort störst skillnad, men våra projekt vittnar om att situationen är sårbar då det finns en osäkerhet
hos offentlig sektor om hur Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Idéburet offentligt
partnerskap, IOP, kan användas.
 Vi rekommenderar att Upphandlingsmyndigheten får utökade resurser för
kunskapshöjande insatser till offentliga aktörer, om potentialen i att göra affärer med
sociala företag och därigenom bidra till att nå målen i Agenda 2030.
2. Utveckla nya finansieringslösningar
Tillväxtverket lämnade in rapporten Finansieringsvägar för sociala företag i december 2018. Där
konstaterades att det saknas finansieringsinstrument anpassade till sociala företag, exempelvis de
som har förening som associationsform. Bland annat behövs det särskilda finansieringsinstrument
som ger sociala företag tillgång till kapital för att utveckla företagen.
 Vi rekommenderar att förslagen i Tillväxtverkets finansieringsrapport tas vidare och att
övriga finansieringsmöjligheter inom EU tas till vara, bland annat genom nyckelaktörers
fortsatta delaktighet i EU-kommissionens expertgrupp för socialt företagande, GECES.
Ordet ”social” har lånats från engelskans social, som mer har en samhällelig än enbart social innebörd. Eftersom sociala
företags mål är att skapa samhällsnytta har vi i uppdraget valt att använda begreppet ”samhällsentreprenörer” i stället för
”sociala entreprenörer”. På så sätt breddas begreppet, vilket också gått i linje med strategins och uppdragets önskan om
breddning.
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”Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2018 till 782 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en
femtedel av BNP eller 80 000 kronor per invånare. Över 18 000 upphandlingar annonseras varje år. Kommuner annonserar
68 procent av alla upphandlingar.” Statistik som utvecklar den offentliga affären | Upphandlingsmyndigheten
3

3. Skapa förutsättningar för långsiktighet och förtydliga socialt företagande
Regeringens strategi är en bra grund, men den behöver även framöver kompletteras med konkreta
insatser. Uppdraget har inneburit ett synliggörande av bredden i socialt företagande, gett en
nationell överblick och samlingspunkt för olika sorters socialt företagande. Det råder dock ännu en
osäkerhet om vad sociala företag är och det finns en efterfrågan på en tydligare definition. Målet är
en övergripande definition som omfattar olika grupper av sociala företag som idéburna företag i
välfärden, arbetsintegrerande sociala företag med flera.
 Vi rekommenderar att regeringen finansierar en nationell samordning för strategins
implementering, samt fastställer en definition av sociala företag som harmonierar med EU:s
definition.
4. Sociala företag – viktiga för att uppnå Agenda 2030 och en hållbar tillväxt
Sveriges regering identifierar socialt företagande som en väg att nå de globala
hållbarhetsmålen formulerade i Agenda 2030. Vi har också sett att arbetet med Agenda 2030 gör
att sociala företag alltmer ses som ett användbart verktyg för att bidra till flertalet av de 17
hållbarhetsmålen och en hållbar tillväxt. Därför bör sociala företag och samhällsentreprenörskap
tydligare lyftas in i hållbarhetsarbetet på nationell, regional och lokal nivå.
 Vi rekommenderar att regeringen lyfter in socialt företagande och samhällsentreprenörskap i andra uppdrag som relaterar till hållbar tillväxt och Agenda 2030.

Genomförande
Uppdraget har genomförts i samverkan med 30 projekt där 17 regionalt utvecklingsansvariga samt
13 nationellt strategiska aktörer har varit projektägare. Vi har även finansierat 45
affärsutvecklingscheckar till sociala företag. Stort fokus har lagts på att främja kommunikation,
kunskap och samverkan med och mellan våra olika projekt, andra myndigheter och nationella
organisationer som Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi
har tidigt i uppdraget nyttjat oss av digitala möten, vilket underlättade när pandemin slog till.
Kombinationen snabb omställning till digitala lösningar hos projekten med att vi godkände
justeringar i projekten resulterade i att deras måluppfyllelse kunde nås i hög grad. Sammantaget
har detta lett till att socialt företagande och samhällsentreprenörskap har stärkts och vi nu har en
god grund till fortsatt arbete.
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Uppdraget

1.2

Bakgrund

2018 presenterades Regeringens strategi för socialt företagande - ett hållbart samhälle genom
socialt företagande och social innovation4. Strategin innehåller fem prioriterade
utvecklingsområden:
1. Behov och efterfrågan – utveckla marknaden för sociala företag och offentlig sektor som
kund.
2. Stärkt företags- och rådgivningskompetens – öka sociala företags affärsmannaskap och
rådgivares kunskap.
3. Finansiering – kartläggning av finansieringsmöjligheter samt öka kunskapen.
4. Tydliggör och mät effekterna – utveckla kunskap och metoder för att mäta samhällsnytta.
5. Utveckla kunskap och mötesplatser – ta fram och sprida kunskap och skapa utrymmen att
dela erfarenheter.
Tillväxtverket och Vinnova fick i uppdrag från Regeringen att genomföra insatser med
utgångspunkt i strategins fem områden under 2018 – 2020. Under arbetet har vi samarbetat mellan
myndigheterna och kompletterat varandras insatser.
Tillväxtverket har särskilt prioriterat att:



Genomföra insatser som stärker samhällsentreprenörernas och sociala företags
affärsutveckling samt öka kunskapen om socialt företagande hos relevanta offentliga
aktörer, som utgör de sociala företagens primära partners och kunder.
Kartlägga och sprida kunskap om befintliga finansieringsmöjligheter för sociala företag
samt ta fram en långsiktig analys och plan för hur befintligt finansieringsstöd kan användas
på bästa sätt för att stödja sociala företag.

Uppdraget bidrar till Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Tidigare och pågående insatser
Tillväxtverket har under över tio år på olika sätt uppmärksammat och arbetat med socialt
företagande och samhällsentreprenörskap, både genom regeringsuppdrag och egeninitierade
insatser. Under perioden 2016 - 2018 genomfördes ett regeringsuppdrag med fokus på
arbetsintegrerande sociala företag. Erfarenheterna tog vi med oss i detta uppdrag. Samtidigt har
det genomförts och pågår initiativ som finansieras med EU-medel, via exempelvis ERUF eller ESF.

1.3

Mål

Tillväxtverkets utgångspunkt var att fler och starkare sociala företag bidrar till hållbar tillväxt och
ett hållbart samhälle. Det övergripande målet för vårt arbete med regeringsuppdraget var att
sektorn sociala företag skulle bli starkare och växa i antal och omsättning. Utifrån detta arbetade vi
utifrån följande målsättningar:
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En starkare sektor av sociala företag där fler sociala företag har:





God affärsmässighet och kompetens att driva företag.
God kunskap om och tillgång till befintliga finansieringslösningar.
God tillgång till rådgivning och kompetensutveckling.
Tydlig affärsrelation/samarbete/partnerskap med offentliga och privata aktörer.

En starkare marknad för sociala företag där offentlig sektor har:



Ökat incitament och motivation genom fördjupad kunskap om socialt företagande och dess
roll för att stärka innovationskraften inom offentlig sektor.
Ökad kunskap om samarbete/partnerskap/köpa tjänster av sociala företag.

En starkare marknad för sociala företag där privat sektor har:


1.4

Ökad kunskap om sociala företag och vinsten med att göra affärer med dem.

Målgrupp för aktiviteterna

De planerade insatserna riktade sig till följande målgrupper:




1.5

Offentliga aktörer, främst regionalt utvecklingsansvariga och kommuner.
Företagsfrämjare och intermediärer.
Samhällsentreprenörer och sociala företag, som även är slutgiltig målgrupp.

Metod

I början av uppdraget, februari och mars 2018, tog vi fram en genomförandeplan utifrån inspel från
aktörer verksamma inom området samt erfarenheter från tidigare uppdrag.
Fokus på nationellt och strukturellt genomslag
Insatsen mot regionerna var en breddsatsning som syftade till att synliggöra och öka förståelsen för
samhällsentreprenörskap och olika sorters socialt företagande hos samtliga målgrupper. Regionalt
utvecklingsansvariga har en särställning utifrån att de kan skapa legitimitet och integrera frågorna i
det ordinarie tillväxtarbetet. Via arbetet med regionerna nådde vi även kommunerna som är viktiga
utifrån sin roll som potentiell kund till sociala företag.
Genom en utlysning av strategiska projekt på nationell nivå genomfördes även kompletterande
insatser brett till landets kommuner, samt för finansieringslösningar och att öka kunskapen om
sociala företags drivkraft och förutsättningar. Se bilaga 2, Sammanställning av aktiviteter
Direkta insatser till företag
För att komplettera våra systemförändrande satsningar utlyste vi även affärsutvecklingscheckar
direkt till sociala företag. En liknande insats inom uppdraget Främja arbetsintegrerande sociala
företag visade att checkarna gav god utdelning och ledde till stärkt affärsmannaskap och utveckling
i företagen. Det var också en metod för Tillväxtverket att få bättre kunskap om sektorns behov och
utmaningar.
Samverkan med andra organisationer
Socialt företagande och samhällsentreprenörskap spänner över en bredd av politikområden vilket
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innebär att de har många aktörer och intressenter som är involverade. Vi har därför lagt mycket tid
på att bygga samverkan och samordna insatser för att stärka och bygga vidare på de nätverk som
redan fanns och därigenom stärka ekosystemet kring socialt företagande och
samhällsentreprenörskap.
Utvärdering av regeringsuppdraget
Sweco har upphandlats för att utvärdera genomförandet av regeringsuppdraget. De har följt arbetet
sedan 2019, gjort intervjuer, enkäter, läst projektrapporter med mera. Deras medverkan under
arbetets gång har varit värdefull och lett till att vi gjort vissa mindre justeringar. Sweco lämnade en
slutrapport i januari 2021 som vi hänvisar till5.
Tydliggörande av socialt företagande i Sverige idag
Det saknas en svensk definition av socialt företagande i bred bemärkelse. Många efterfrågar dock
en tydlighet. Tillväxtverket upphandlade Policy in Practice till att undersöka vad nyckelpersoner
anser i frågan. Rapporten innehåller även en internationell utblick samt rekommendationer kring
hur man kan definiera socialt företagande.
Dra nytta av och tydligare knyta an till arbetet som sker på EU-nivå och internationellt
Sedan uppdragets start har Tillväxtverket ingått i EU-kommissionens expertgrupp för social
ekonomi och socialt företagande, GECES. Det har gett såväl Tillväxtverket som målgruppen för
uppdraget en möjlighet att påverka och få förstahandsinformation om vad som sker på EU-nivå,
samt ge återkoppling kring vad som sker i Sverige och stärka de svenska banden till EU-arbetet.

5

Utvärdering av Program för socialt företagande och samhällsentreprenörskap2018-2020, Swecos
slutrapport, 2021
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2

Slutsatser och rekommendationer

Agenda 2030 anger riktningen mot ett hållbart samhälle där sociala företag har mycket att bidra
med. Genom vårt arbete med regeringsuppdraget har socialt företagande och
samhällsentreprenörskap tagit ett steg framåt att ses som en nyckel för innovation och som
partners för att nå de globala målen. Enligt utvärderingen har uppdraget bidragit till att ”tydligare
sätta socialt företagande på den politiska dagordningen i regionerna”6.
Uppdraget har bidragit till förbättringar inom samtliga prioriterade områden i regeringens strategi.
Framför allt kan vi se en ökad kunskap och förmåga hos offentliga och privata aktörer att ge stöd
och göra affärer med sociala företag. En majoritet av regionerna inkluderar nu socialt företagande i
regionala styrdokument. Genom uppdraget har både nischade och traditionella företagsfrämjare
fått en ökad förståelse och bättre verktyg för att ge stöd till sociala företag. Insatserna riktade till de
sociala företagen har gett goda resultat och stärkt deras affärsmässighet. Uppdraget har även
bidragit till att öka kunskapen om effektmätning hos både regioner och sociala företag. Det område
som har varit svårast att uppnå resultat inom är finansiering.
Slutsatser och rekommendationer presenteras under de fem prioriterade områden i regeringens
strategi.

2.2

Behov och efterfrågan

Att bredda marknaden för sociala företag och möjligheterna till fler affärer för företagen är det
område som har utvecklats mest. Swecos utvärdering visar att arbetet har bidragit till att ”öka
förmågan inom offentlig sektor att genomföra socialt ansvarsfulla upphandlingar; använda sociala
kriterier i upphandling, genomföra reserverade upphandlingar ingå idéburna offentliga partnerskap”7
Socialt företagande har genom uppdraget närmat sig att bli en del av den ordinarie
näringslivspolitiken. 16 av de deltagande regionerna inkluderar socialt företagande, social
innovation och/eller samhällsentreprenörskap i sina regionala utvecklingsstrategier, vilket är en
fördubbling sedan uppdragets start8. Minst ett 50-tal kommuner9 har olika policydokument om
socialt företagande. Generellt vittnar flera regioner om att socialt företagande är tydligare på den
politiska dagordningen nu. Det är en skillnad jämfört med för två år sedan, då flera regionala
projekt poängterade att det ofta saknades stöd från politiken.
Resultaten visar att det finns en förbättrad kompetens inom offentlig sektor som sträcker sig längre
än att känna till och samverka med sociala företag. Förbättrad kompetens i socialt ansvarsfulla
upphandlingar och förmåga att köpa tjänster av sociala företag möjliggör fler konkreta affärer
mellan sociala företag och offentlig sektor. Kommunernas intresse för att hitta andra lösningar och
samarbeten för sitt uppdrag har ökat. Uppdraget har stärkt offentlig sektor som kund och
samarbetspart till sociala företag, men det råder fortfarande osäkerhet hos många om

6

Utvärdering av Program för socialt företagande och samhällsentreprenörskap2018-2020, Swecos
slutrapport, 2021
7

Ibid

8

Inventering av styrdokument kommuner och regioner, Tillväxtverket 2018

9

Sociala företag i styrdokument och upphandling, Tillväxtverket 2019
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möjligheterna med LOU (t.ex. reserverade upphandlingar, sociala hänsyn) och IOP. Här finns
fortsatta utvecklingsmöjligheter då offentlig upphandling omfattar 1/5 av BNP.
De privata företagens intresse för att göra hållbara affärer har ökat markant. Här finns en potential
för affärer och samarbeten. De sociala företagens förmåga att spetsa sina erbjudanden och göra
affärer med offentlig sektor och privata näringslivet har ökat. För en mer dynamisk och starkare
utveckling behövs fortsatt stöd och kunskapsspridning.
Rekommendationer:




2.3

Vi rekommenderar att Upphandlingsmyndigheten får utökade resurser för
kunskapshöjande insatser till offentliga aktörer, om potentialen i att göra affärer med
sociala företag och därigenom bidra till att nå målen i Agenda 2030.
Ge företagsfrämjare uppdrag att stödja privata företags hållbarhetsarbete och stödja sociala
företag att erbjuda sina tjänster till offentlig sektor och privata företag.
Uppmuntra myndigheter, regioner och kommuner att inkludera sociala företag i
policydokument för näringslivsutveckling, hållbar tillväxt och för att nå hållbarhetsmålen.

Stärkt företags- och rådgivningskompetens

Fler företagsrådgivare, inkubatorer med flera, både inom det ordinarie stödsystemet och enskilda
aktörer, har fått fler kontakter och ökad kunskap om socialt företagande. Framförallt har de blivit
bättre på att samverka med andra företagsfrämjare kring stöd till sociala företag (67 %)10. Flertalet
av de regionala projekten har arbetat med att stimulera samverkan mellan rådgivningsorganisationer. Vi har sett att t.ex. Social business boards, där olika rådgivarorganisationer
tillsammans träffar samhällsentreprenörer, stärker både företagen och rådgivarnas kompetens.
UF (Ung Företagsamhet), Drivhuset och andra aktörer i uppdraget, visar på att en stor del av våra
unga entreprenörer som kommer ut på marknaden är just samhällsentreprenörer. Därför är det
viktigt att även det ordinarie rådgivarsystemet har kännedom om området för att ge en adekvat
rådgivning.
Idag saknas statistik över sociala företag och samhällsentreprenörer som sökt rådgivning. Det
försvårar möjligheten att effektivt främja socialt företagande. Om rådgivarorganisationerna ska
lämna uppgifter specifikt om sociala företag behöver de också förbättra sin kunskap om sektorn.
Det finns relativt bra tillgång till stöd för de företag som hittat sin affärsidé och vill utvecklas/växa,
framför allt i storstadsområdena. Det är däremot få som fångar upp innovativa idéer framför allt i
glesbygd, mindre orter och förorter.
Affärsutvecklingscheckar har visat sig vara ett utmärkt instrument för affärsutveckling i sociala
företag. Enkätundersökningen visar att en majoritet av de svarande bedömer att checkarna har stärkt
framförallt företagets omsättning, men även i viss mån lönsamheten11. P.g.a. minskad budget fick
bara 45 företag del av checkar. Behovet är stort av fortsatt kunskapshöjning av de sociala
företagens affärsmannaskap. Det finns dock en risk att ansvaret förskjuts till de sociala företagen
som förväntas bli mer affärsmässiga för att passa in i en traditionell företagslogik istället för att
öppna upp och förändra den traditionella företagslogiken så att den inkluderar socialt företagande.

10
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Exempelvis genom att se över hur man ser på risk, affärspotential, vinst, olika associationsformer,
social och miljömässig hållbarhet och önskad effekt.
Rekommendationer:






2.4

Att främja samverkan mellan etablerade och specialiserade främjar- och
rådgivarorganisationer och inkubatorer, exempelvis genom att sprida modellen Social
Business Boards. Tillsammans kompletterar de varandras insatser, får en bättre kunskap
och erbjuder ett mer holistiskt stöd.
Finansiärer av de etablerade företagsrådgivarna bör ställa krav att påvisa att de ger
rådgivning till sociala företag, exempelvis genom att ta fram en enhetlig rapportering kring
vilken rådgivning som lämnas till olika grupper som exempelvis samhällsentreprenörer och
sociala företag.
Öppna främjandesystemet för alla civilsamhällesorganisationer som har vilja och potential
att utveckla socialt företagande.

Finansiering

Begränsad tillgång till finansiering lyfts fram som ett huvudproblem för de sociala företagen såväl i
Sverige som internationellt. Det finns samtidigt ett växande intresse för samhällsentreprenörskap
och sociala företag från investerare och finansiärer. Det finns idag en del finansieringsmöjligheter
för sociala företag, men de når inte alltid fram på grund av kunskapsglapp hos finansiärerna eller
okunskap om möjligheterna hos de sociala företagen. Finansieringsmöjligheterna begränsas också
av olika syn på risk och tid, där sociala företag som är mer småskaliga, i tidiga faser, har förening
som associationsform, med en lokal karaktär och som brottas med att hitta sina kunder även har en
större utmaning att få loss kapital.
Utöver slutsatsen i vår finansieringsrapport, att kreditförsörjningen till sociala företag kan stärkas
med experimentella insatser och förslagsvis med nationella medel, har vi vidareutvecklat analysen
genom förhandsbedömningen för finansieringsinstrument inför ERUF perioden 2021 – 2027. Den
inkluderar bland annat en internationell analys av sociala företags kapitalförsörjning.
Förhandsbedömningen lyfter fram att möjligheterna att kvantifiera finansieringsgap för sociala
företag är svårt, bland annat för att det saknas en enhetlig definition och därmed kopplad statistik
eller annan tillförlitliga data om sociala företagens finansiering. Det försvårar möjligheterna att
konstruera riktade finansieringsinstrument särskilt till sociala företag inom ramen för Europeiska
regionala utvecklingsfonden. Båda rapporterna identifierar att ett tydligt hinder för
kapitalförsörjning är hur de sociala företagen definierar sitt erbjudande och likaså identifierar sina
kunder, med andra ord vilka aktörer som har resurser att betala för den samhällsnytta de sociala
företagen skapar genom sina verksamheter. Denna utveckling behöver gå åt båda hållen, så att
presumtiva kunder identifierar de sociala företagens potential och aktivt investerar i hållbarhet och
samhällsnytta.
Ett stort antal branschorganisationer ser behov av en särskild social investeringsfond, för att
finansiera innovationer och sociala företag utifrån effekt, inte bara tillväxt. Resultat från våra
projekt är att det finns initiativ som Fairfund, GU Ventures samt Mikrofonden att utveckla. Två
regioner har också utvecklat egna start- och expansionsfonder direkt riktade till sociala företag
under uppdragets gång.
Vi har under uppdraget följt och gett inspel på utvecklingen av RISEs arbete med sociala
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utfallskontrakt eftersom vi ser att det här kan finnas en god potential att leda om kapital till socialt
företagande.
Rekommendation:






2.5

Genomföra pilotinsatser för lån och garantier, exempelvis genom en (mikro)fond, för att
öka marknadens och myndigheters kunskap och kännedom om sociala företag och
deras behov.
Att inrätta en särskild social investeringsfond för att finansiera sociala innovationer och
sociala företag utifrån effekt.
Att stödja utvecklingen av sociala utfallskontrakt där sociala företag är uppdragstagare.
Ändra regelverk inom offentliga projektmedel och stöd så att de inte exkluderar företag
eller organisationer på grund av associationsform. Detta skulle möjliggöra en bättre och
rättvisare tillgång till finansiering för sociala företag och andra organisationer.
Främja matchning av privat sektors riskvilliga kapital till sociala företag, med fokus på
samhällsnyttig effekt än enbart ekonomisk tillväxt.

Tydliggör och mät effekterna

Uppdraget har bidragit till att öka kunskapen om effektmätning hos samtliga målgrupper.
Framförallt har Vinnova och Tillväxtverket tillsammans bidragit till start och utveckling av
Effektfullt, en kunskapsnod och nätverk som fortsätter utveckla området. En förändring är att fler
nu börjar testa och använda modeller för effektmätning. Intresset för samarbeten mellan offentlig
och privat sektor och sociala företag ökar. Det är viktigt att tydliggöra och mäta de gemensamt
önskade effekterna. Frågor kring samarbets- och finansieringsformer samt hur sociala,
miljömässiga och ekonomiska effekter kan synliggöras och kvalitetssäkras är därför fortsatt mycket
aktuella.
Rekommendation:




2.6

Fortsatt tydliggöra och stödja effektmätningsarbete, främst genom att stödja de
nyckelorganisationer som fungerar som kunskapsnoder och stöd, som Effektfullt och
RISE, för att på så sätt främja en samsyn kring en svensk standard för effektmätning och
därigenom mer kraft i mätningarna.
Inom EU driva på utvecklingen för evidens- och effektmätning av offentligt finansierade
välfärdsinsatser.

Utveckla kunskap och mötesplatser

Tydliggöra socialt företagande
Uppdraget har lutat sig mot de kännetecken som finns i den nationella strategin för socialt
företagande, som haft till syfte att öppna upp för en bredd av aktörer inom olika områden. Under
arbetets gång har många efterfrågat en tydlighet kring vad socialt företagande är och vad som
skiljer dem från andra företag. ”Om det inte är tydligt för kommuner, myndigheter eller företagen
själva finns risk för bland annat godtycklighet och brist på transparens vid exempelvis fördelning av

15

medel, vid upphandlingar etcetera”12 Utredningen Idéburen välfärd13 har tagit fram förslag till en
definition av den grupp sociala företag som säljer tjänster till offentlig sektor. Det finns även andra
grupper som till exempel arbetsintegrerande sociala företag som har en vedertagen definition. I
rapporten Sociala företag i Sverige – kartläggning och definition14 lyfts behovet av en övergripande
definition med olika ”undergrupper” fram. Detta skulle också underlätta möjligheten att mäta, följa
upp och ta fram statistik över området. Utifrån rapporten rekommenderar vi följande:
Rekommendation:





Vi rekommenderar att regeringen fastställer en definition av sociala företag som
harmonierar med EU:s definition.15 Detta skulle vidga möjligheterna att anpassa regelverk
och stödinsatser, ta fram statistik, öka tillgången till stöd från EU samt ge utrymme för olika
”undergrupper” av sociala företag.
Som ett första steg i definitionsarbetet ge mandat och resurser till olika undergrupper av
sociala företag att själva definiera och erkänna varandra. Ett led i detta är att stärka arbetet
med förslaget om definition som finns i utredningen Idéburen välfärd.16
Satsa på återkommande data-drivna underlag om fältet att bygga framtida satsningar på.
Det behövs en kontinuitet och samordning av breda och återkommande större
kartläggningar för att ta fram statistik som går att följa över tid.

Sektorns egna organisationer
Vi har sett goda framsteg för organisering och samverkan inom och mellan sektorns egna
organisationer, som Effektfullt, SKOOPI, Hela Sverige ska Leva, Famna, The Swedish National
Advisory Board of Impact Investing och främjare som Coompanion, SE Forum, Reach for change,
Impact Invest, Mikrofonden med flera.
Rekommendation:


Utveckla samverkan och ett offentligt långsiktigt stöd till sektorns egna organisationer, för
att stärka deras röst och positionering och därigenom stärka de sociala företagens
möjligheter.

12 Utvärdering av Program för socialt företagande

och samhällsentreprenörskap 2018-2020, Swecos

slutrapport, 2021
13

Idéburen välfärd, SOU 2019:56

14

Sociala företag i Sverige – kartläggning och definition, Policy in Practice, 2021
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I EU definieras ett socialt företag som en organisation (European Commission 2019a):

Vars främsta mål är att uppnå sociala effekter snarare än att generera vinst till ägare och aktieägare

Som använder sitt överskott främst till att uppnå dessa sociala mål

Som styrs av sociala entreprenörer på ett ansvarsfullt, transparent och innovativt sätt. Det görs
genom att involvera de arbetstagare, kunder och intressenter som påverkas av verksamheten.
Definitionen är vidare organiserad runt tre dimensioner: en entreprenöriell dimension, en social dimension
och en dimension kopplad till inkluderande styrning och ägande. Översatt av Policy in Practice.
16

Idéburen välfärd, SOU 2019:56

16

Internationellt
Deltagande i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande, GECES har
gett såväl Tillväxtverket som målgruppen för uppdraget en möjlighet att påverka och få
förstahandsinformation om vad som sker på EU-nivå. Det har stärkt de svenska banden till EUarbetet och gett återkoppling om vad som sker i Sverige. Konkret handlar det närmast om att vara
delaktiga i utvecklingen av kommissionens Action Plan for the social economy som ska lanseras i
slutet av 2021.
Rekommendation:


Fortsatt nationell och statlig delaktighet i GECES för att främja utvecklingen av socialt
företagande, samhällsentreprenörskap och social innovation såväl i Sverige som
internationellt, genom bättre tillgång till finansiering, insatser, kunskap och påverkan.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

I uppdraget har vi genomfört en mängd aktiviteter. Bland annat har 17 regionalt
utvecklingsansvariga tagit fram handlingsplaner för utveckling av socialt företagande och
genomfört projekt. Vi har finansierat 13 strategiska projekt med olika rikstäckande organisationer
samt en mängd kunskapshöjande insatser. Vi har även delat ut 45 affärsutvecklingscheckar.
Pandemin påverkade genomförandet genom att flera av projektens aktiviteter fick styras om till
digitala event eller ställas in, alternativt fick några aktiviteter större tyngd än andra. Några av
företagen som fick checkar lades ner eller kunde inte genomföra sina aktiviteter som planerat.
En sammanställning av projekt och producerat kunskapsmaterial finns i bilaga 2. Nedan följer en
mer ingående beskrivning av hur aktiviteterna har bidragit till utveckling inom de fem prioriterade
områden som anges i Regeringen strategi.

3.2

Behov och efterfrågan

Att utveckla och bredda marknaden för sociala företag är en av de viktigaste ingredienserna för
företagens utveckling och hållbarhet, inget behov av affärsidén -> inga kunder –> inget företag.
För att få ett långsiktigt genomslag för ett relativt nytt område inom näringslivet är det ytterst
viktig att det finns en tydlig uttalad vilja i regioner och kommuners styrdokument. Alla de
regionala projekt där det inte fanns skrivningar i den regionala utvecklingsstrategin har arbetet
med att få in det i kommande planer. Av de 17 regioner som drivit projekt har eller kommer inom
snar framtid 16 att ha med socialt företagande, samhällsentreprenörskap och social innovation i
sina regionala utvecklingsstrategier (RUS). Av de 4 regioner som inte haft projekt är det bara en
region som har med det i sin RUS.
Nästan alla projekten har bidragit till kunskapsspridning till regioner och kommuner om
möjligheterna och potentialen i att göra affärer och samverka med sociala företag, exempelvis
hur de kan använda sociala kriterier i upphandling, genomföra reserverade upphandlingar och ingå
idéburna offentliga partnerskap. Fler regioner har genomfört gemensamma leverantörsträffar och
lämnat konkret stöd i processen att genomföra affärer. Region Uppsala har inrättat ett
Kompetenscentrum för upphandling tillsammans med flera kommuner där syftet är fler affärer
med sociala företag. Region Skåne har tagit fram en handbok om att genomföra IOP.
Samarbetet med Upphandlingsmyndigheten (UHM) har varit ett ovärderligt stöd både för oss på
Tillväxtverket och till projekten. De har bidragit med kunskap till våra projekt och medverkat i flera
regionernas aktiviteter. UHM har utvecklat sin egen information och många av projekten uttrycker
att de nu har bra kunskap om vad UHM kan bidra med och vänder sig gärna till dem.
Kommunerna är en av de sociala företagens viktigaste kunder. Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) genomförde ett projekt där de tog fram handboken Nya vägar till innovativa
välfärdslösningar17 om hur kommuner och regioner kan samverka och göra affärer med sociala
företag. Handboken presenterades vid en konferens med 600 deltagare från majoriteten av landets
kommuner. SKR kommer att arbeta vidare genom ett ESF-projekt där 12 pilotkommuner deltar.
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De senaste åren har vi sett ett allt större intresse från andra företag att upparbeta samarbete och
affärer med sociala företag. Social Entrepreneurship Forum undersökte detta och har bidragit
med en handbok ”Business för good”18.
Att göra affärer eller på andra sätt samarbeta med sociala företag är ett bra sätt för andra företag
att ta ett breddat hållbarhetsansvar. Region Kronoberg har inriktat sig på att bredda sociala
företagens marknad mot privata företag, med flera konkreta affärer som resultat.
Yalla Trappans projekt Yallas väg till arbetet 2.0 har utvecklat en affärsmodell för samverkan
mellan privat näringsliv, socialt företagande, offentlig och ideell sektor som bidrar till individuell
och samhällelig nytta. De har utarbetat en ny hållbar affärsmodell med hjälp av Business canvas
modellen. Den presenteras i en metodbok som beskriver affärsrelationer med både stora som små
företag och organisationer inom olika sektorer.
Resultat för området Behov och efterfrågan







3.3

Socialt företagande, social innovation och samhällsentreprenörskap ingår/kommer att ingå
i regionala utvecklingsstrategier (RUS) i 16 av de 17 regioner som genomförde projekt19.
Kunskapen och förmågan hos offentlig sektor att nyttja hela utrymmet i LOU för att främja
samhällsnyttiga affärer har ökat.
Upphandlingsmyndighetens roll som kunskapsstöd har stärkts bland målgrupperna.
SKR har ökat sin egen kunskap och förmåga om hur kommuner och regioner kan samarbeta
och göra affärer med sociala företag. De arbetar vidare med kommuner över hela landet.
Potentialen i samarbete/affärer mellan sociala företag och andra företag har synliggjorts.

Stärk företags- och rådgivningskompetensen

De sociala företagens affärsmannaskap och kompetens har utvecklats genom många insatser.
Flera regioner har genomfört anbudskolor eller på andra sätt ökat kunskapen hos de sociala
företagen om upphandling och om att göra affärer med offentlig sektor. Affärsmöjligheterna har
stärkts genom gemensamma säljorganisationer eller digitala plattformar där företagen tillsammans
kan marknadsföra sig.
Utifrån goda erfarenheter av affärsutvecklingscheckar till arbetsintegrerande sociala företag
gjorde vi en utlysning av checkar riktade till alla sociala företag. Målet var att 70 sociala företag
skulle ta del av erbjudandet. Kravet på neddragning av budgeten för uppdraget gjorde att vi fick
stänga utlysningen i förtid, därmed beviljades 45 företag en affärsutvecklingscheck. Som stöd till
företagens ansökningsprocess anlitades Impact Invest. Checkarna har främst använts för att testa
nya affärsidéer eller utveckla befintlig verksamhet. Några företag har tagit fram modeller för
effektmätning och ett fåtal har arbetat med processer för att forma affärer med offentlig sektor.
Fyra av de strategiska projekten var inriktade på att stärka sociala företags företagskompetens.
Skoopi genomförde certifieringsprocesser utifrån den standard (SIS PAS 10:2018) för
arbetsintegrerande sociala företag som tagits fram i tidigare projekt. Modellen anpassades utifrån
18

Business-for-good_sv.pdf (se-forum.se)

19

Västerbotten, Örebro, Västmanland, VGR, Östergötland, Skåne, Västernorrland, Jämtland Härjedalen,
Norrbotten, Blekinge, Dalarna, Kronoberg, Gävleborg (samt Värmland, som dock inte var ett av våra projekt).
Totalt i Sverige har alltså 17 regioner med området i sina RUSar.
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gjorda erfarenheter och görs nu på en nivå som är genomförbar för Skoopi och företagen, utan att
minska på kvalitén. 37 företag är certifierade och planering finns för fler de närmaste åren. Detta
lyfter företagens kompetens och kvalitetssäkrar deras tjänster.
Skoopi har även genomfört ett projekt för att utveckla lokala nätverk av ASF och stimulera dessa
till att bilda s.k. konsortier eller annan mer formaliserad samverkan. Arbetet har resulterat i
samverkan om administration, gemensamma anbud eller projektansökningar och planer på
formaliserad samverkan i fem företagsgrupper. Tre av grupperna har stöd från sina respektive
samordningsförbund som köper tjänster för arbetsträning mm.
Famna genomförde projektet Tio2030 för att öka affärsmässigheten hos idéburna företag inom
vård och omsorg för att bidra till att den idéburna välfärden växer som sektor. Deltagande företag
har varit nöjda med insatserna då de har fått ökad kunskap och förståelse för ökad tillväxt.
Hela Sverige ska leva, SLU och Coompanion har genom projektet Bygdebolag kartlagt socialt
företagande i glesbygden, den del av socialt företagande som vi hade minst kännedom om. Där finns
s.k. bygdebolag som organiseras av lokalbefolkningen och utvecklar lösningar på lokala
samhällsutmaningar. Genom handboken Bilda bygdebolag20 sprids kunskap och uppmuntras till
utveckling på fler orter.
Rådgivarkompetens
Flertalet regioner har inrättat nya forum för samverkan mellan främjare och sociala företag. Region
Västerbottens Social Business Boards, där rådgivare från olika organisationer (som Coompanion,
Almi, Venture Cup, Science Parks) tillsammans möter samhällsentreprenörer, har inspirerat och
flera regioner har utvecklat konceptet. En film inspirerar och visar hur det fungerar i praktiken.
Region Blekinge har skapat ett stärkt nätverk och samarbete mellan sina företagsfrämjare. Det
resulterade i Social Business Boards och Grow Impact, som är gemensamma verktyg där ALMI,
Coompanion, BBI, NetPort Science Park och Region Blekinge samarbetar. Grow Impact är en del av
#GamechangerBlekinge, ett accelerationsprogram för samhällsentreprenörer och sociala företag.
Vi har under uppdraget anordnat flera tematräffar med och för rådgivare från olika
organisationer kring social business boards, datainsamling, affärsrådgivningsplattformar, för
erfarenhetsutbyte och samverkan. Genom webbinarier har vi ökat tillgängligheten med fler
deltagande rådgivare. För att få en enhetlig datainsamling har vi fört dialog med
rådgivarorganisationerna som samlar in data om sociala företag och även sett över indikatorerna
för Tillväxtverkets verksamhetsbidrag till Coompanion, Drivhuset och Nyföretagarcentrum.
Resultat för området stärkt företags- och rådgivningskompetens
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Sociala företag har förbättrat sin kompetens att delta i offentliga upphandlingar.
Genom affärsutvecklingscheckar, rådgivnings- och utbildningsaktiviteter har sociala företag
ökat sin företagskompetens.
En fungerande certifieringsmodell för arbetsintegrerande sociala företag finns.
Företagsfrämjare har fått förbättrad förståelse för socialt företagande och förbättrad
förmåga att samverka med andra främjare kring socialt företagande, t.ex. genom Social
Business Boards.

Bilda_Bygdebolag_.pdf (helasverige.se)
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3.4

Företagsfrämjare har utvecklat nya metoder för att stötta sociala företag.
Vi har främjat en mer enhetlig insamling av uppgifter om sociala företag.

Finansiering

I december 2018 rapporterade Tillväxtverket den del av uppdraget som handlar om att ta fram en
långsiktig analys och plan för hur befintligt finansieringsstöd kan stödja sociala företag. Arbetet
resulterade i rapporten ”Finansieringsvägar för sociala företag”21. Baserat på rapporten föreslog vi i
juni 2019 att inrätta en garantifond, särskilt riktat till sociala företag, med hjälp av
strukturfondsmedel för programperioden 2021 - 2027. Tillväxtverket har dock inte fått medel eller
begäran från Näringsdepartementet att sätta upp någon sådan fond. I förslag till utformning av
strukturfonderna finns inte sociala företag som en uttalad målgrupp för finansiella instrument.
Däremot nämner utkasten för det nationella och de regionala programmen inför ERUF 2021 - 2027
i några fall sociala företag som målgrupp. Både social och miljömässig hållbarhet är ett
genomgående tema i programmen och både nationella programmet och förhandsbedömningen ser
potential för inkludering av sociala företag som målgrupp inom insatser för hållbar stadsutveckling.
Genom den nationella strategin för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 - 2020 kommer de
regionala företagsstöden nå en bredare målgrupp av företag jämfört med tidigare. Även om sociala
företag inte nämns specifikt har möjligheten till finansiering genom dessa kanaler förbättrats.
Flera regionala projekt har genomfört insatser för att öka kunskapen om finansieringsmöjligheter
både till sociala företag och främjare. En del har stött utvecklingen av, eller tagit initiativ till att
starta nya regionala mikrofonder. Flera av regionerna har egna fonder för finansiering riktade till
sociala företag. Några av de strategiska projekten har också sett över hur sociala företag med
förening som associationsform kan få en ökad tillgång till finansiering. Sociala företag är generellt
mer vana att använda bidrag jämfört med andra finansiella instrument. Det beror på att många
sociala företag har sin grund i den idéburna sektorn där bidrag är en vanlig finansieringsform. ”Två
tredjedelar har erfarenheter av bidrag, en tredjedel har erfarenheter av lån och krediter och endast en
tiondel har erfarenheter av ägarkapital”. ”De företag som svarat att de höjt sin förmåga att attrahera
kapital är ofta verksamma i regioner där det skett utveckling av regionala mikrofonder”22.
Mikrofonden Sverige har drivit ett projekt där de upparbetat kontakter med ett antal kommuner
för att sprida en modell för samverkan mellan kommuner och Mikrofonden.
Coompanion Sverige har tillsammans med Svensk kooperation tagit fram ett förslag för en
evergreen-fond där de stora kooperativa företagen blir investerande medlemmar. Bland
investerarna finns en vilja och tro på utvecklingen av sociala företag som till exempel
plattformskooperativ. Planerna är långt framskridna och arbetet fortsätter för att få fonden på
plats.
GU Ventures och Star Impact har tagit fram och testat en skräddarsydd affärs- och impactverktygslåda för sociala företag. De har ökat investerares kunskap om socialt företagande och
breddat marknaden. På tur står att starta ett impact-fokuserat investeringsbolag som utvecklar
verktygen, effektmätning, skräddarsydd finansiering och matchning.
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Delrapport finansieringsvägar sociala företag Ä2018-257
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Swecos utvärdering
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Vi har genom uppdraget haft en dialog med och gett input till RISE om möjligheten med sociala
utfallskontrakt, s.k. Social Impact Bonds, SIB, då en eller flera av de utförande parterna kan vara
sociala företag.
Resultat för området Finansiering







3.5

Kartläggning av befintliga finansieringsmöjligheter samt förslag till förbättringar och
utveckling lämnad till Näringsdepartementet dec 2018.
Ökat sociala företags kunskap om finansieringsmöjligheter och verktyg för att attrahera
kapital.
Ökat investerares kunskaper kring impact-investeringar i sociala företag.
Utveckling av Mikrofonden, initiativ till start av nya mikrofonder samt ökat kunskapen och
samverkan med offentlig sektor för bättre finansieringsstöd till sociala företag.
En modell för upplägg av en fond i samverkan mellan Coompanion, Mikrofonden och
kooperationen.

Tydliggör och mät effekterna

Tillväxtverket och Vinnova har gemensamt finansierat uppstarten av Effektfullt som verkar för att
organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina
effekter på människor och miljö. Genom sin Effektakademi får organisationer i både näringsliv,
civilsamhället och offentlig sektor löpande vidareutbildning och erfarenhetsutbyte inom
effektmätning. Effektfullt har idag över 500 individer och 80 organisationer som medlemmar och
har samarbetat väl med flera regioner och projekt under uppdraget.
I september 2019 inledde vi ett samarbete med RISE Social & Health Impact Center för att stödja
regionernas arbete med att främja sociala företag genom att förtydliga affärsrelationen och
samarbetet med offentliga aktörer, samt att skapa tydlighet kring vilka effekter som leder till
långsiktiga besparingar i samhället. Stödet fungerade i de fall regionerna hade ett konkret exempel
att arbeta med, som satsningen Neighbourhood för unga i utanförskap i Växjö, Region Kronoberg.
Det finns ett stort intresse av effektmätning och behovet av metodstöd är stort. De regioner som
har börjat med konkreta exempel på effektmätning är de som kommit längst. Region Örebro har
utvecklat en enklare form av mätning som har testats i den egna regionen och i Region
Västmanland. De planerar att implementera modellen i dialog med upphandlingsenheten. Region
Västmanland kommer att ha med effektmätning som ett område på den digitala plattform för
hållbara affärer som de utvecklat. Även Region Skåne har testat en enklare modell. Region
Stockholm var medarrangör till en kurs i effektfull upphandling som Effektfullt höll.
Svensk elitfotboll har genom sitt projekt ökat medlemsklubbarnas kunskap om effektmätning,
Agenda2030 och den samhällsnytta de bidrar med. Genom breda kommunikationsinsatser har de
ökat kunskapen utanför klubbarna. Projektet har breddat begreppet socialt företagande.
Resultat från området Tydliggör och mät effekterna




Effektfullt har bildats och bidrar brett med kunskap och erfarenhetsutbyte.
Fler testar och genomför effektmätning av sin samhällsnytta.
Idrottsrörelsens bidrag till samhällsnytta och hur detta kan utvecklas har synliggjorts.
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3.6

Utveckla kunskap och mötesplatser

Kommunikation och mötesplatser
Vår utgångspunkt har varit att arbeta agilt och i samverkan. Därför har vi prioriterat att medverka i
över 40 olika konferenser och seminarier i egen eller andras regi. Vi har anordnat tematräffar
när vi sett att det funnits ett behov och momentum att lyfta frågorna.
Vi valde att halvvägs in i uppdraget anställa en kommunikatör på 90 % för att mer effektivt och
kvalitativt nå ut med kunskap. Vi har tagit fram och effektivt spridit ett flertal kunskapsfilmer och
erbjudit våra projekt kommunikationsstöd. Vi startade även sociala kanaler, dels Facebookguppen
Samhällsentreprenörskap och socialt företagande, dels LinkedIn gruppen Socialt företagande som
har tillsammans över 1700 hållbarhetsintresserade medlemmar från samtliga sektorer över hela
landet. I båda grupperna är aktiviteten stor med en levande dialog mellan individer och grupper.
Fler av projekten har tagit handböcker och kunskapsunderlag som fått stor spridning. De finns
samlade i vår Kunskapsbank23.
Under alla tre åren har Tillväxtverket varit partner till de nationella evenemangen, Stora sociala
företagsdagen, Social innovation summit och Nyttigaste affären. Det har varit effektivt då vi har nått
ut i hela landet samtidigt som vi skapat stabilare nätverk för sektorn. Vi genomförde vår
slutkonferens med tre sessioner på Social innovation summit som hade 1200 besökare från 60
länder. Huvudsessionen höll vi tillsammans med Vinnova, Näringsdepartementet och projektägare.
Med Vinnova har vi regelbundet stämt av, deltagit i varandras bedömningar och konferenser och
hjälpts åt att sprida information och koppla samman våra projekt som haft mycket utbyte.
Tillväxtverket har varit sammankallande för Samverkansgruppen ASF där berörda myndigheter,
Skoopi och Coompanion har diskuterat hur arbetsintegrerande sociala företag bidrar med stöd till
arbetslösa. Planering pågår för en fortsättning med Arbetsförmedlingen eller Finsam som ansvarig.
Kartläggning och dialog om definition
När uppdraget startade fanns ingen samlad bild av sociala företag i landet. Regeringen valde i
strategin att i stället för en fast definition beskriva vanliga kännetecken för sociala företag, för att
inte riskera att begränsa satsningen och exkludera relevanta aktörer. Under uppdragets gång har
gränserna för vad som är sociala företag därför varit en naturlig del att utforska. Vi har kartlagt och
undersökt vilka de sociala företagen är och var de finns. Våra projekt fick också i uppdrag att
kartlägga de sociala företag som de hade kännedom om.
Kartläggningarna har sammanställts och analyserats av Skäggbyrån och Policy in Practice24.
Variation i tillvägagångssättet gör att sammanställningen inte är heltäckande, men den ger en bild
av situationen. Vi fann nästan 2000 sociala företag25. De vanligaste associationsformerna är
aktiebolag, ekonomisk och ideell förening. I kartläggningen angavs vilka samhällsutmaningar som
företagen arbetade med, de vanligaste är arbetsintegrering, lokal samverkan och
miljö/energiproduktion.

23

Kunskapsbank - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
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Sociala företag i Sverige – kartläggning och definition, Policy in Practice, 2021

Observera att detta inte är en heltäckande undersökning utan de företag som 19 av våra projekt haft kännedom om samt de som
fanns i förteckningen över ASF på webbplatsen sofisam.se
25
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Arbetsintegrerande sociala företag
3% 2%
7%

Lokal samverkan och utveckling för
ort eller plats

26%
7%

Förbättrad miljö eller alternativ
energiproduktion
Övrigt
Vård och omsorg eller sociala
tjänster

16%

Skola, barnomsorg och andra
utbildningstjänster

20%

Samverkan och utveckling av kultur
för en plats/grupp

19%

Försäljning och tjänster för att nå
sociala mål i (utvecklings)länder

Under uppdraget har frågan kring definition av sociala företag återkommit. Bland annat har Sweco
som utvärderare sett att avsaknaden av en tydlig definition har negativa konsekvenser26. Därför
upphandlades Policy in Practice för att utreda frågan. Tillsammans har vi fört en dialog med en
bredd av nyckelaktörer. Policy in Practice har lämnat en rapport med rekommendationer27. Det har
varit ett mycket givande arbete där närmare 200 personer från sociala företag, främjare, akademi,
civilsamhälle och offentlig sektor bidragit med synpunkter genom intervjuer, workshops samt en
enkät. Datainsamlingen visar att det finns ett starkt stöd för en tydligare definition av sociala
företag. För- och nackdelar med en eller flera tydligare definitioner har också tydliggjorts. Den
internationella utblicken visar att storleken på den offentliga välfärden och nyttan för företaget av
att registreras och märkas som socialt företag har stor betydelse för framväxten av sociala företag.
Behovet av en definition verkar också öka i takt med att kunskapen om socialt företagande ökar.
Utifrån resultatet från undersökningen föreslås en förändring i tre steg som bygger på varandra.
Steg 1 Liten förändring: Bygger på faktorer som mer eller mindre finns på plats idag samt att
utreda vissa regelverk för stöd med mera. Förslaget är att grupper av sociala företag definierar sig
själva, t.ex. definitioner för Idéburen välfärd och för arbetsintegrerande sociala företag.
Steg 2 Medelstor förändring: EU:s definition av sociala företag införs i Sverige som en
övergripande definition och olika sociala företag har frihet att definiera egna undergrupper samt
att det införs en enklare registrering.
Steg 3 Stor förändring: Utveckla nya associationsformer som passar sociala företag. Införa
tydligare fördelar med att vara registrerad och en god och regelbunden tillsyn.

26

Program för sociala företag och samhällsentreprenörer, 2018-2020, Sweco 2020

27

Sociala företag i Sverige – kartläggning och definition, Policy in Practice, 2021
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Syftet är att uppnå kraven om tydlighet och rättssäkerhet i bedömningen av stöd, men även ökad
legitimitet och kännedom för de sociala företagen. Målet är att EU:s definition införs i Sverige.
Internationellt och EU
Inom EU-kommissionen drivs frågorna kring social ekonomi och sociala företag främst via
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW28) och Employment, Social Affairs and
Inclusion (EMPL29). 2011 startade kommissionen The Social Business Initative (SBI) med syfte att
kraftsamla kring utvecklingen av sociala företag med fokus på att underlätta tillgång till
finansiering, öka synligheten av samhällsentreprenörskap och att göra det legala utrymmet
vänligare för sociala företag. Genom SBI startades GECES, kommissionens expertgrupp för social
ekonomi och socialt företagande. EUs medlemsländer, utvalda regioner och paraplyorganisationer
är medlemmar. Från Sverige är Näringslivsdepartementet, Tillväxtverket, Region Örebro län och
Region Östergötland medlemmar.
Sedan uppdragets start har Tillväxtverket ingått i GECES. Gruppen har haft ca 4 träffar per år, och
sedan pandemin även flera digitala tematiska träffar. Det har gett såväl Tillväxtverket som
målgruppen för uppdraget en möjlighet att påverka och få förstahandsinformation om vad som
sker på EU-nivå, samt att ge återkoppling och stärka de svenska banden till EU-arbetet.
Den sociala ekonomin är tydligt utpekad som en av de fjorton ”industriella ekosystemen”30 som
är viktiga att satsa på i återhämtningen efter pandemin. EU-kommissionens Arbetsprogram för
2021 har ett starkt socialt fokus, bland annatgenom sin Action Plan on the European Pillar of Social
Rights och genom att en Action plan for the social economy ska lanseras under 2021. De är
kommissionens nyckelinstrument för att bidra till en socio-ekonomisk återhämtning och resiliens
på medel och lång sikt, med målet att främja social rättvisa i den digitala och gröna omställningen.
Det finns också med i EUs Återhämtningsplan bl.a. kopplat till behov av framtida förmågor på
arbetsmarknaden. EU-kommissionens viktigaste åtgärder framöver för att främja området är31:





att underlätta tillgången till finansiering och marknader, inklusive den digitala inre
marknaden;
skapa bättre ramvillkor, inklusive samarbete och gränsöverskridande verksamhet,
stödja innovation, inklusive nya affärsmodeller,
och utveckla internationella relationer.

Vi har i dialog med flera aktörer nationellt bidragit med input såväl till EUs Återhämtningsplan som
arbetet med the Action Plan for the social economy. Våra rekommendationer till fortsatta
satsningar går även i linje med kommissionens planerade åtgärder.
Kunskap internt för framtida arbete
Vi har spridit information, medverkat i och arrangerat flera seminarier och träffar internt. Vår
utgångspunkt har varit att stärka upp och bredda perspektiven på den verksamhet vi bedriver inom
myndigheten. Vi har fokuserat på följande satsningar inom Tillväxtverket:

28

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/

29

https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

30

The Concept of Industrial Ecosystems, https://www.employers.ee/.../2020-07-17-overview..., 2020.07.16

31

What future for the social economy? - Think Tank (europa.eu), EU-kommissionen, nov 2020
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Hållbar regional utveckling och hållbar stadsutveckling
Vi har fört dialog med kollegor, medverkat på erfarenhetsträff med projekten för hållbar
regional utveckling och gett input på ERUF-underlag.
Landsbygdsutveckling
Dialog med kollegor om bygdebolag och medverkan på en nationell Landsbygdsträff.
Regional digitalisering
Vi har fört dialog med kollegor som samordnar regionala digitaliseringskoordinatorer och
medverkat vid en samordningsträff för koordinatorerna.
Rådgivningssamverkan och insamling av data
Spridning av konceptet Social Business Boards och en dialog kring hur Tillväxtverket
samlar in data med hjälp av indikatorerna i verksamhetsbidrag till rådgivarorganisationer.
Öppna upp finansiering
Vi har fört dialog kring möjliga finansieringsinstrument och hur vi kan säkra upp
finansiering från EU.
Tillväxtverkets Öppna upp strategi och arbete med hållbar tillväxt
Genom interna arbetsgrupper om hållbarhet och mångfald har vi lyft in vikten av att
inkludera socialt företagande och samhällsentreprenörskap i strategiska dokument
(exempelvis React EU), som en del i vår övergripande vision att främja en hållbar tillväxt.
Allmän kunskapsspridning
Vi har lyft området på interna avdelnings- och kunskapsmöten och varit aktiva i spridning
av kunskap i interna och externa kanaler. Det har resulterat i att kollegor inom en bredd av
olika verksamheter har hört av sig för att få och dela med sig av mer information.

Resultat för området Utveckla kunskap och mötesplatser













Kartlagt och ökat kunskapen om sociala företag i Sverige.
Genomfört en grundlig dialog om definition av sociala företag som resulterat i ett konkret
förslag för fortsatt arbete.
Kunskapsspridning genom aktiva grupper på Facebook med 1055 medlemmar och
LinkedIn med 724 medlemmar samt ökat antalet besökande på vår webbsida med 800
procent på 3 år till ca. 18 000 unika besökare år 2020.
Producerat 5 filmer med exempel på sociala företags affärsidéer, om effektmätning och
upphandling, som fått ca 50 000 visningar.
Våra projekt har producerat minst 10 olika kunskapsunderlag som har fått stor spridning.
Vi har under alla tre åren varit partner i evenemangen; Stora sociala företagsdagen, Social
innovation summit och Nyttigaste affären som är de största mötesplatserna för socialt
företagande och social innovation i landet.
Deltagit och arrangerat över 40 seminarier och konferenser runt om i landet för att sprida
och dela kunskap.
Positiv utveckling av samverkan och organisering mellan dels olika sociala företag, dels
olika främjaraktörer som stödjer samhällsentreprenörer och sociala företag.
Översyn av indikatorer för att samla in mer enhetliga data om samhällsentreprenörskap
och sociala företag genom verksamhetsbidragen.
Löpande input till EU-kommissionens arbete genom GECES, bl.a. med EUs
Återhämtningsplan, EUs Action plan for the social economy och vad som sker i Sverige.
Löpande vidareförmedling av kunskap och satsningar på EU-nivå till målgrupperna och
även andra myndigheter.
Bred intern kunskapsspridning i andra uppdrag och verksamhetsområden inom Tillväxtverket.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt 2018-02-01 och 20-12-31. Budgeten har varit totalt 57 438 tkr. Se i tabellen
nedan hur finansieringskällorna fördelats. Uppdragsbudgeten från beslutet 2018 var totalt 60
miljoner kronor. 2019 beslutade regeringen att dra bort 8 miljoner kronor. Konsekvensen var att
utlysningen av affärsutvecklingscheckar stängdes. Planeringen att 70 företag skulle få del av
checkarna minskades till 45 företag som beviljades en check. Pandemin har påverkat
genomförandet och en del aktiviteter har ställts in. Vi bedömer att projektet har uppfyllt de
finansiella villkoren i regeringsbeslutet
Resultaträkning, tkr
Finansiering
Uppdraget
Bidrag

Förvaltningsanslaget

SUMMA

52 000

Anslag
Summa

Näringslivsanslaget

52 000

52 000
4 000

1 438

5 438

4 000

1 438

57 438

1 438

5 945

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader

4 507

-Köpta tjänster

4 761

4 761

409

409

-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader

9 677

0

1 438

11 115

Transfereringar

37 557

3 535

0

41 092

Summa utbetalningar

47 234

3 535

1 438

52 207

52 000

4 000

1 438

57 438

91%

88%

100%

91%

Antal timmar

9 865

0

2 711

12 575

OH-påslag (250 kr/h)*

2 466

0

678

3 144

Summa inkl OH-påslag

49 700

3 535

2 116

55 351

Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %

4 766

Nyckeltal
Regionala
anslaget
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

80%

100%

0%

79%

20%

0%

100%

21%

47%

0%

100%

53%

49%

0%

0%

43%
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Bilaga 2 – Sammanställning av projekt och kunskapsunderlag
Här finns en sammanställning av projekt och kunskapsunderlag som genomförts i uppdraget att
stödja socialt företagande och samhällsentreprenörskap 2018 – 2020.
Mer information om dessa finns samlade på vår webbplats.
17 Regionala projekt

Syftet var att involvera regionalt utvecklingsansvariga i
genomförandet och inlemma socialt företagande som en
naturlig del i regionens arbete.

Projektägare

Kort beskrivning

Regionalt utvecklingsansvariga i
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland
/Härjedalen, Västernorrland,
Dalarna, Gävleborg, Uppsala,
Stockholm, Södermanland,
Västmanland, Örebro, Västra
Götaland, Östergötland, Jönköping,
Kronoberg, Blekinge och Skåne.

Regionerna tog fram en handlingsplan och genomförde projektet
utifrån respektive regions förutsättningar och behov. Fokus har
varit kunskapshöjande insatser till offentlig sektor, sociala företag
och främjare, samt samverkan för att bredda marknaden för sociala
företag. Det har handlat om vad sociala företag är, upphandling,
effektmätning och finansieringsfrågor samt att inkludera socialt
företagande i den ordinarie näringslivspolitiken.

13 Nationellt strategiska projekt Syftet var att göra strategiska förflyttningar inom olika delområden,
samt ha ett undersökande och framåtriktat perspektiv.
Projektägare

Kort beskrivning

Effektfullt

Utvecklat och spridit kunskap om effektmätning, utvecklat nätverk
och erfarenhetsutbyte mellan organisationer och individer.

Famna

Ökat affärsmässigheten hos idéburna företag inom vård och
omsorg.

Svensk Elitfotboll

Ökat medlemsklubbarnas kunskap om effektmätning, Agenda 2030
och den samhällsnytta de bidrar med. Projektet har breddat
begreppet socialt företagande.

SE Forum

Undersökt intresse och möjligheter till affärer mellan sociala och
privata företag, samt producerat en handbok.

Coompanion Sverige

Tillsammans med Hela Sverige Ska Leva och Sveriges
Lantbruksuniversitet kartlagt och undersökt socialt företagande i
glesbygd, främst bygdebolag, samt producerat en handbok.

Skoopi

Utvecklat och testat genomförande av en certififierngsmodell för
arbetsintegrerande sociala företag som permanentats.

Yalla Trappan

Utvecklat metoder för samverkan och affärer mellan sociala företag,
offentlig och privat sektor, samt producerat en metodbok.

GU Ventures

Testat en skräddarsydd affärs-och impact-verktygslåda för sociala
företag och ökat investerares kunskap om socialt företagande.
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Prosper Impact Consulting AB

Planerat och genomfört en accelerator för samhällsentreprenörer.

Skoopi

Utvecklat formaliserad samverkan mellan arbetsintegrerande
sociala företag utifrån 5 nätverk i landet.

Mikrofonden Sverige ek.för.

Spridit en modell för samverkan mellan Mikrofonden och
kommuner för bättre finansieringsmöjligheter till sociala företag.

Sveriges kommuner och regioner

Ökat kunskapen hos kommuner och regioner, producerat en handbok hur offentlig sektor kan göra affärer med sociala företag.

Kunskapsunderlag
SE Forum

Rapporten Business för good: Samarbete och affärer som gör nytta

Coompanion Sverige

Bilda bygdebolag! En handbok med information och inspiration för
samhällsföreningar, byalag, sockenråd mfl.

Mikrofonden Sverige

Börja investera i social ekonomi – så kan offentlig sektor använda
Mikrofonden för kostnadseffektiva resultat. Information till politiker
och tjänstemän i offentlig sektor.

Famna

Vägledning med syfte att sprida kunskaper från projektet till andra
aktörer inom idéburet företagande.

Sveriges kommuner och regioner

Broschyren För framgångsrik samhällsutveckling och handboken
Nya vägar till innovativa välfärdslösningar med konkreta exempel
på framgångsrik samverkan med sociala företag kan utvecklas.

Region Skåne

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – hur funkar det?

Region Stockholm

Rapporten Redo för framtiden och broschyren Sociala företagen del
av Stockholms framtid.

Tillväxtverket/Policy in Practice

Rapport Sociala företag i Sverige – kartläggning och dialog om
definition.

Tillväxtverket/Sweco

Slutrapport Utvärdering av program socialt företagande och
samhällsentreprenörskap 2018 – 2020

Tillväxtverket

Rapport Sociala företag i styrdokument och upphandling

Filmer som producerats av Tillväxtverket
Social business boards – företagsrådgivare arbetar tillsammansför ett hållbart företagande
Hur kan ni mäta samhällsnyttan i ert företag eller verksamhet?
Sociala företag löser samhällsutmaningar
Samhällsnyttiga affärer genom upphandling
Socialt företagande vad är det?
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