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Det handlar om hållbarhet
och affärer med sociala företag främjar det



Socialt företagande och 
samhällsentreprenörskap 
är viktiga nycklar för att 
nå de globala målen och ett 
hållbart och starkt samhälle



– Socialt företagande och 
social innovation har idag en 
given plats på agendan när vi 

diskuterar företagande och 
näringslivsutveckling.

Regional samordnare - Nu handlar det mer om att
i samarbeten hitta hållbarhet 

som en del av affären. 
Samhällsentreprenör

Nationellt uppdrag att utveckla socialt företagande



Komponenter för samhällsnyttiga affärer

Styrdokument + stöd

Allt fler samhällsnyttiga 
affärer och samverkan, 
både med offentliga och 

privata aktörer

Ökad kunskap

Fokus på hållbarhet



En inkluderande skola Levande landsbygd

Tillgänglig hälso- och sjukvård

Miljövänliga transporter

Källsortering och återvinning

Arbetsinkludering

De sociala företagen är en viktig pusselbit i 
vårt arbete med att skapa ett inkluderande 

och delaktigt samhälle för alla.

Kompetensförsörjning





Utvecklingsnätverk sociala företag
SKR arbetar tillsammans med 
tolv kommuner för att skapa 
modeller för hållbara 
samverkansstrukturer och 
fler affärer mellan kommuner 
och sociala företag.

Umeå

Härjedalen
Hudiksvall
Söderhamn
Tierp

Karlstad
Laxå

Uddevalla

Helsingborg
Malmö

Sölvesborg

Mölndal





Mer information



Kännetecken för sociala företag

affärsmässiga verksamhet är ett medel för 
att uppnå ett eller flera samhällsnyttiga mål

mäter resultaten i samhällsnyttiga mål 

huvuddel av det ekonomiska överskottet 
återinvesteras i verksamheten

Läs mer i regeringens strategi för sociala företag
som lanserades 2018.

https://www.regeringen.se/491b2f/contentassets/0f9a51b89db64c7490d310a9b05dee19/2018_sociala-foretag.pdf


Det här är socialt företagande (FILM)



Här hittar du mer information

Tillväxtverkets kunskapsbank
Här finns handböcker, konkreta exempel, rapporter, anbudsskola, filmer och 
mycket mer som har utvecklats av eller i samarbete med Tillväxtverket. En hel
kunskapsbank som stöd när du gör samhällsnyttiga affärer. 
Kunskapsbank

SKR:s arbete med sociala företag
Här hittar du mer information om SKR:s arbete för ökad samverkan mellan 
kommuner, regioner och sociala företag, samt utvecklingsnätverket. 
Sociala företag
Utvecklingsnätverk sociala företag - SKR

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/kunskapsbank-.html
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/samverkan/socialaforetag.36125.html
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/samverkan/socialaforetag/utvecklingsnatverksocialaforetag.36127.html

