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 Ett framväxande och brokigt fält 

• Delvis olika influenser 

• Olika praktiker 
 

 Vad är socialt entreprenörskap egentligen? 

• Socialt engagemang… 

   …kombinerat med entreprenöriellt handlande 
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Figur: Gawell 2007 



Begreppsflora och ibland begreppsförvirring med 
bakomliggande dynamiska diskussioner som berör: 

• Ideologier 

• Syn på människor och  relationer/samspel 

• Mobilisering av resurser och makt 

• Pragmatiska lösning  
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 Olika inriktningar i praktiken, teorin och politiken 

• Näringslivsdiskursen 

• Social ekonomi diskursen 

• Non-profit diskursen  
 

 Några debattfrågor 

• Vinst 

• Betydelsen av och former för 
 empowerment - egenmakt - makt 

• Betydelsen för tillväxt och/eller  
andra aspekter av utveckling 





 

 

 

 

 

Grundades 1984 

Studie 2009-2011. Finansierad av KK-stiftelsen.  

6 forskare från Ersta Sköndal högskola och KTH. 

www.fryshuset.se 
 

http://www.fryshuset.se/


www.kris.a.se 
 

KRIS 1997-. Projektstudie KHF 2009-2011.  

http://www.kris.a.se/index.php
http://www.khf.se/
http://www.kris.a.se/


Projektstudie 2009-2011. Inom ramen för 
Tematisk grupp entreprenörskap och företagande 

(Tillväxtverket/Europeiska socialfonden) 

www.vagenut.coop  

Initierades 2002 
www.aktus.se  

Grund i Röda Korsstudie 1999  

Projektet Kuling 
i Falun 

www.falun.se  

Projektet Orangeriet 
i Östergötland 

www.coompanion.se/ostergotland  

http://www.vagenut.coop/
http://www.aktus.se/
http://www.falun.se/
http://www.coompanion.se/ostergotland


Andra referensstudier 

 Activist entrepreneurship (Gawell 2007) 
 
 
 

 Socialt entreprenörskap bl a i internationell 
litteratur (Angloamerikansk modell) 
 

 Policyutveckling med fokus på socialt 
entreprenörskap, social ekonomi och 
civilsamhälle  



Exemplen berör någon form  
av social problematik 
 

 

Samtidigt visar de 
exempel på socialt  
engagemang och  
entreprenöriellt  
handlande 



 

Paus 



 Anomalier med människor i fokus 

 Nödvändigheter och möjligheter 

 Bryta mönster och bygga nya strukturer 

 Ifrån sidan och vissa fall underifrån 
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Socialt entreprenörskap 

Individen 

Organisering/
organisation 

Samhälle 



Individen 

 Personlig utveckling, göra-förmåga,  
socialt samspel och delaktighet 

 Empowerment och egenmakt 

 Ibland är vägen MYCKET LÅNG och TUNG  

 Ansvar - stärkande. Ibland övermäktigt? 

 



Goda intentioner  
=> allting gott? 
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Organisatoriskt 

 Bemötande och olika former för deltagande 

 Utveckla/bygga strukturer som fungerar 

 Mobilisering och skapande av resurser 

 Utveckling av affärsmodeller 

 Värdering av framgång 

 



 Governance 

 Samspel mellan entreprenöriellt fokus  
och bredare utvecklingsarbete  

 Framgångsutsagor och kritiska reflektioner 

 Utmanare och medspelare i välfärdssystemet 

 



Policy  

 Policyutveckling på ”gång”   
 -  i alla fall åter aktualiserad 

 Olika ”inriktningar” och fragmenterad politik 

 Delaktig i skapandet av framväxande 
marknader 



Arbetsmarknads- och 
socialpolitik (inklusive 
försäkrings/ersättnings-
system,  upphandling 
av tjänster mm) 

Villkor för aktörer i 
sociala ekonomin/ 
civilsamhället  

Affärsutveckling & 
näringslivspolitik 
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och rättigheter 

Samverkande faktorer  
(arbetsintegrerande sociala företag) 

Figur: Modifierad ur TVV rapport 90 



Oklara roller kring utförarperspektivet 

 Utförarperspektiv kombinerat  
med brukarperspektiv 

 Roller (t ex utförare/förändringsagenter) 

 Villkor och finansiering  

 Administrativa bördor 
 



Ytterligare samhällsperspektiv 

 Nytta/betydelse för människorna det berör 

 Svårigheter med och i dagsläget avsaknad  
av systematiska resultatutvärderingar  vad 
gäller sociala effekter 
 



 Solskenshistorier – men inte alltid lätta frågor! 

 Goda exempel – men passar det alla? 

 Visioner och vardag 

 Individ – organisation – samhället i stort 
        Relationer – sociala kontrakt 
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