
          

 

Samhällsentreprenörskap / Social entreprenör 
En person, som själv eller tillsammans med andra, tar fram affärsmässiga eller 

andra lösningar på samhällsutmaningar. Ordet ”social” har lånats från engelskans 
social, som handlar om samhället. Eftersom sociala företags mål är att skapa 
samhällsnytta, tycker vi att ordet samhällsentreprenörskap bättre visar det.  

 - Tillväxtverket 

Sociala företag  
Ett socialt företag har som mål att bidra till samhällsnyttan. Målen kan vara att minska 
utanförskap, förbättra miljön, förebygga psykisk ohälsa eller att skapa ett mer hållbart och 
tryggt samhälle. Vinsten mäts genom hur företaget har lyckats nå sina mål att hjälpa. Om det 
blir pengar över så investeras de ofta tillbaka i företaget eller i ett nytt projekt så att de kan 
bidra ännu mer.  

Matmissionen: https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/matmissionen 
Smiling: https://www.smiling.se/  

 

Social innovation  
En social innovation är när någon kommer på något helt nytt som inte funnits förut. Det kan 
vara en ny eller nyskapande produkt eller tjänst. Det kan också vara ett nytt samarbete eller 
en ny metod som någon kommit på. Oavsett vad så är alltid syftet med en social innovation 
att möta samhällets utmaningar och skapa hållbar utveckling framåt.   

Solvatten: https://solvatten.org/sv/ 
Ignitia: https://www.ignitia.se/  
Piffl: https://www.piffl.se/ 

 

Social ekonomi  
Här hittar vi organisationer som föreningar, kooperativ och stiftelser som arbetar för att bidra 
till samhällsnyttan och sina medlemmar. Här hittar ni idrottsföreningar, kooperativa förskolor 
och skolor mm. Det som är viktigt är organisationen bygger på en demokratisk och opolitisk 
grund samt drivs fristående från den offentliga sektorn (kommun, landsting, staten). De 
bygger sin ekonomi på stöd, bidrag och sponsring och brukar återinvestera eventuell vinst 
tillbaka in i organisationen.  

Framtidsfrön: https://framtidsfron.se  
Mind: https://mind.se/  

 

Arbetsintegrerade sociala företag 
Ett ASF-företag har alltid medarbetarnas behov av arbete och delaktighet i centrum. 
Huvudsyftet är att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället. Detta görs 
genom att medarbetarna får tillverka produkter eller genomföra tjänster inom odling, kontor, 
verkstad, odling, hotell eller annat som passar medarbetarens behov och kunskapsområde.  

Yallatrappan: https://www.yallatrappan.com/ se film https://youtu.be/W3d0l4P5igg  
Matmissionen: https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/matmissionen 


