
1. Begreppet 
socialt entreprenörskap

Anglo-amerikanska och 
kontinentaleuropéiska perspektiv
Begreppets utveckling i Sverige



Social entrepreneurs are individuals
with innovative solutions to society’s 
most pressing social problems. 

Rather than leaving societal needs to 
the government or business sectors, 
social entrepreneurs find what is not
working and solve the problem by
changing the system, spreading the 
solution, and persuading entire 
societies to take new leaps.

Ashoka



Social entrepreneurship may be
defined as a professional, innovative, 
and sustainable approach to systemic 
change that resolves social market
failures and grasps opportunities. 

Skoll Centre for Social Entrepreneurship, 
Saïd Business School, Oxford University



A social entrepreneur is someone who works
in an entrepreneurial manner, but for public 
or social benefit, rather than to make
money.

For social entrepreneurs, untapped
markets are people or communities in
need, who haven't been reached by other 
initiatives.

Social and business entrepreneurs have a
lot in common. They marshal resources -
sometimes from the unlikeliest places - to
meet their needs. 

The School for Social Entrepreneurs, UK



I den anglo-amerikanska världen är 
socialt entreprenörskap ett sätt att 
beskriva initiativ för att förändra världen 
i marknads- och entreprenörstermer.

Sociala entreprenören ”möter behov / 
efterfrågan”, söker ”möjligheter” i 
”oexploaterade marknader”, samlar 
”resurser” för att sätta samman en 
produkt / tjänst.



The importance to the European economy
and society of co-operatives, mutual 
societies, associations, foundations and 
social enterprises (which together are
sometimes referred to as the Social
Economy) is now receiving greater 
recognition at Member State and European
levels. Not only are they significant 
economic actors, they also play a key role in
involving their members and European
citizens more fully in Society. 

DG Enterprise and Industry, EU Commission



I Kontinentaleuropa anses socialt 
entreprenörskap (delvis) vara en del av 
den sociala ekonomin, som även utgörs 
av ideella föreningar, kooperativ, 
stiftelser, ömsesidiga företag osv.

Till skillnad från anglo-amerikanska 
världen ligger fokus på idealitet, 
ömsesidighet, demokrati osv.



… människor som valt att inom vitt 
skilda områden ta ett individuellt 
ansvar för att göra samhället bättre. 
Hon kallar dem sociala entreprenörer. 
Varvat med samtalen utvecklar Tove
Lifvendahl, med starkt medmänskligt 
och socialt patos, sitt eget resonemang 
om det passiviserande samhälle hon 
ser omkring sig och möjligheten till 
förändring. 

Om Tove Lifvendahls Människor som gör



Socialt företagande och entreprenörskap är 
en fantastisk möjlighet att … utveckla 
affärsområden som ger nya arbetstillfällen, 
samtidigt som nya grupper integreras på
arbetsmarknaden.

Sociala företag…
har som ändamål att integrera människor 
som står långt från arbetsmarknaden i 
samhälle och arbetsliv
skapar delaktighet för medarbetarna genom 
ägande, avtal eller på annat väl 
dokumenterat sätt

SLUP / Nutek



I Sverige pågår just nu en kamp kring 
tolkningen av begreppet socialt 
entreprenörskap. 

Begreppet används som en kritik mot 
ett ’passiviserande’ välfärdssverige, 
som ett sätt att sälja den kooperativa 
organisationsformen – eller helt enkelt 
som ett inneord. Som så ofta annars 
hamnar vi i en diskussion mellan 
arbetsmarknadens parter.



2. Sociala entreprenörer 
som hybrider

Är det sociala entreprenörskapet 
verkligen något nytt?
På vilket sätt skapar sociala 
entreprenörer bättre fungerande 
marknadsekonomier?



Vi blev moderna när vi började tycka att 
vetenskapsmannen och prästen inte 
skulle vara samma person.



Den moderna ekonomin bygger på att 
företagaren och aktivisten inte är samma 
person.



Näringsliv
- Objektiv, professionell 

produktion av nytta

Stat
- Reglering och omfördelning

- Medium för politik

Civilsamhälle
- Kanaliserar engagemang
- Amatörism och aktivism
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?



Exempel: Dem Collective
– från att ”bara klaga” till att bygga ett 
fungerande, konkurrerande alternativ.



Genom att främja ’hybrider’ – som vägrar 
att separera ekonomi och samhälle, 
innovation och politik, entreprenörskap 
och aktivism – kan vi skapa en mer 
dynamisk, mer pluralistisk och mer 
demokratisk ekonomi.


	1. Begreppet �socialt entreprenörskap
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	2. Sociala entreprenörer �som hybrider
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

