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Det handlar om hållbarhet
och socialt företagande är ett viktigt verktyg



Den sociala ekonomin i Europa
i vilken sociala företag hör hemma

Källa: Recent Evolutions  of the Social Economy  
in the European Union, a study. (2017) 
European Economic and Social Committee 

2,8 miljoner 
företag och 
organisationer

13,6 miljoner 
betalda jobb

En sektor som 
växer, även i 
kristider 



Varför fler affärer mellan traditionella företag 
och sociala företag i Europa idag?

nya sociala och ekonomiska förutsättningar 

uppfattning att samhällsutmaningar inte kan 
lösas av en part (marknaden eller offentliga 
sektorn)

behov av att bygga förtroende och 
gemensamma värden

Källa: ”Social Business Initiative (SBI) follow up: Cooperation between 
social economy enterprises and traditional enterprises. Rapport beställd 
av EU-kommissionen, baserad på 1160 sociala företag, 110 intervjuer i 
10 EU-länder.



Möjligheter med 
samhällsnyttiga 
affärer

Integrera hållbarhet i sin 
verksamhet.

Ökad synlighet, trovärdighet och 
erkännande.

Ökad impact och inflytande.

Tillgång till nya färdigheter och 
service-/produktinnovation.



Hinder för samhällsnyttiga affärer i Europa

Brist på finansiering

Brist på kunskap och synlighet



Hur samhällsnyttiga affärer görs i Europa

CSR baserat på delat 
värde

Offentlig 
och privat 
upphandling

Integrering i värdekedjor

Lokala och regionala 
kluster

Cirkulär 
ekonomi

Delningsekonomi



Vi gör affärer 
utifrån öppenhet 

och ett gemensamt 
lärande 

Vi nyttjar 
samhällsentreprenörskap 

som facilitator.

Vi främjar 
samarbetsmodeller 

som fokuserar på 
delat värde

Vi vill utveckla långvariga, 
hållbara samarbetsformer, som 
kan maximera spridningen av 
de sociala innovationerna och 

deras impact.



Inom vilka områden?

Flest affärer inom 
livsmedel och 
jordbruk

Minst affärer inom sport, 
energi, ren teknologi

Vanligast med integrering i 
produktion och värdekedja inom 
avfall, mode och mat

Stor potential inom 
hälsoområdet 



Affärer med sociala företag i Sverige

Vi ser allt fler affärer även 
här hemma

med offentlig sektor,
allt oftare genom 
upphandling

mellan sociala företag 
och med hjälp av 
varandra, exvis genom 
gemensamma säljbolag 

med privat sektor 



Affärsrelationen mellan

Yalla Trappan & IKEA

Therese Frykstrand & Ann-Sofie Gunnarsson



Affären mellan

Tråd & Trade
& Scandi Orthopedics

Emma Persson



Affärsrelationen genom 
Matmissionen mellan

Stockholms Stadsmission 
& Axfood 

Tove Larsson & Karin Bildsten



Priset Nyttigaste affären

Coompanion

Björn Granat



Årets vinnare av Nyttigaste affären

SKRYTA & Ergon

Lill O Sjöberg & Mari Forsgren



TACK!
& välkomna att kontakta oss på Tillväxtverket

Rebecka Hinn
rebecka.hinn@tillvaxtverket.se

Eva Carlsson
eva.carlsson@tillvaxtverket.se

Annamia Olvmyr (kommunikatör)
annamia.olvmyr@tillvaxtverket.se 


