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Förberedelsematerial inför Partsgemensamt forum  

Datum: 18 september 2019 

Tema: Socialt företagande och social innovation 

Syfte 

Om dialogen i Partsgemensamt forum 

Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) 

om en politik för det civila samhället och forumets arbetsordning för 2019: 

Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och 

utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin. 

Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör 

finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer. 

Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller sluta 

överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att tydliggöra 

parternas roller och förutsättningar än att bli överens. 

Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum. 

 

Dialogen 

Varje möte ska sammanställas genom att deltagarna tillsammans svarar på frågorna: 

-      Vad kan regeringen göra?  

-      Vad kan civilsamhället göra?  

-      Vad kan parterna göra tillsammans? 

 

Planeringsgrupp för PGF den 18 september 2019 består av: Ann-Katrin Persson, CIVOS; Carl-

Johan Friman, Kulturdepartementet; Hans Andersson, X-CONS; Iva Parizkova Ryggeståhl, IKF 

Sverige; Josefiina Ben Azzouz, Giva Sverige; Marita Öberg-Molin, Coompanion; Peter 

Söderlund, X-CONS. 
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1.  Bakgrund/Inledning 

Civilsamhällets företagande kallas ofta för socialt företagande. Civilsamhället kan beskrivas 

på olika vis. Inledningsvis ges en beskrivning av civilsamhället och dess roller som sedan 

leder vidare till en kort beskrivning av sociala företag och social innovation.  

1.1 Civilsamhället och dess roller 
I En politik för det civila samhället (prop. 2009:10/55) definieras det civila samhället som “en 

arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och 

organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”. 

Man kan också tala om den idéburna sektorn och den ideella sektorn, alltså när människor 

organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något 

slag. 

Civilsamhället utgörs bland annat av: 

• Ideella föreningar. 

• Registrerade trossamfund och stiftelser. 

• Kooperativa rörelser som har någon form av oegennyttigt uppdrag (inte statlig eller 

kommunal). 

• Sociala företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. 

• Nätverk, rörelser och upprop (exempel på den icke-formaliserade delen av 

civilsamhället). 

Fakta om det svenska civila samhället 

• Det finns 251 000 ideella organisationer registrerade varav 95 000 är aktiva 

• 2 446 organisationer utför kommun- och landstingsköpta tjänster inom skola, vård 

och omsorg (21 procent av de privata aktörerna totalt). 

• 190 000 personer är förvärvsarbetande inom civilsamhället (3,9 procent av totalt 

antal förvärvsarbetande i Sverige). 

• 60 procent av de förvärvsarbetande i civilsamhället är kvinnor (Jämfört med 48 

procents andel av allt förvärvsarbetande totalt). 

• 71 000 (37 procent) av det civila samhällets förvärvsarbetande personer jobbar inom 

ideella föreningar. 

• Antalet anställda i civilsamhället är under stark tillväxt. De senaste 20 åren har det 

ökat med nästan 60 procent. 

 

https://www.kfo.se/medlemskap/avtal/forskola-och-skola/
https://www.kfo.se/medlemskap/avtal/halsa-vard-och-omsorg/
https://www.kfo.se/medlemskap/avtal/halsa-vard-och-omsorg/
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Civilsamhällets fem roller 
I en rapport till Framtidskommissionen lyfter Tobias Harding (2012) fram fem roller eller 

funktioner som det civila samhället kan fylla: 

• Röstbärare 

• Demokratiskola 

• Gemenskap 

• Serviceproducent 

• Motvikt till staten och näringslivet 

I detta sammanhang då PGF framför allt ska diskutera sociala företag och social innovation 

finner vi det speciellt relevant att lyfta upp två av dessa roller: röstbäraren och 

serviceproducenten.  

Det civila samhället som röstbärare  

Med rollen som röstbärare och opinionsbildare avses att en organisation kan verka som 

lobby- eller intresseorganisation som bär en grupps röst i det demokratiska samtalet som 

samtalspartner till, eller i protest mot, makthavare och beslutsfattare (Harding 2012). 

En diskussion som pågått länge inom forskningen är om röstbärarfunktionen har minskat i 

betydelse till förmån för att organisationer i allt större utsträckning fyller rollen som 

serviceproducent eller utförare av välfärdstjänster (Lundström & Wijkström 1995). 

Det civila samhället som serviceproducent 

Med det civila samhället som serviceproducent avses att många uppgifter och behov som 

finns i samhället idag tillgodoses av föreningar, organisationer och nätverk. Det kan handla 

om verksamheter som organisationer i det civila samhället utför på uppdrag av det offentliga 

och som då oftast är finansierade med skattemedel. Men det kan också handla om uppgifter 

som det civila samhällets organisationer själva väljer att genomföra utan offentlig 

finansiering. Det civila samhället är idag en viktig serviceproducent inom många 

välfärdsområden såsom hälso- och sjukvård, social omsorg, skola, kultur och fritid. Som 

serviceproducenter erbjuder de alternativ till offentligt driven och vinstdrivande service och 

kan därför ses som en motvikt som möjliggör valfrihet för den enskilde. 

Rollen som serviceproducent är främst aktuell när man diskuterar sociala 

verksamhetsområden. Ofta, men inte alltid, handlar det om att mer eller mindre 

professionella frivilligorganisationer med ändamålsenligt utbildade anställda utför tjänster 

på uppdrag av den det offentliga. 



Kallelse Partsgemensamt Forum Bilaga 1 
Datum  
2019-09-04 
 

 4 

Erik Blennberger (1993) menade att en avsedd rollfördelning mellan 

civilsamhällesorganisationer med social inriktning och den offentliga sektorn skulle kunna 

delas in i avantgarde, komplement, alternativ eller ersättning. 

Med avantgarde menas att organisationen betraktar sin verksamhet som ett pionjärarbete 

och en förelöpare för offentliga insatser, kanske genom att utforska ett nytt verksamhetsfält. 

Likväl ser frivilligorganisationen helst att den offentliga sektorn tar över arbetet på sikt. I 

egenskap av avantgarde syftar organisationen på dubbla effekter om att fullfölja en direkt 

social insats, men även väcka ”det offentliga samvetet”, det vill säga agera röstbärare. 

Avantgarderollen påminner också om den ovan beskrivna rollen som röstbärare och 

opinionsbildare. 

Komplementrollen är, enligt Blenneberger, kanske den vanligaste rollen som offentliga 

beslutsfattare vill att civilsamhällesaktörer ska ha. En organisation med ideell huvudman kan 

vara ett komplement i olika avseenden. En första betydelse är som parallell resurs. Att agera 

som parallell resurs till den offentliga samhällsservicen grundar sig i en bedömning att det 

offentliga inte på egen hand klarar av att tillgodose de behov av välfärd som finns i 

samhället. En andra betydelse av komplementrollen är som välfärdsförstärkare, där 

organisationen vill höja välfärdsnivån genom insatser av annat slag än vad den offentliga 

sektorns arbete rymmer. Det kan alltså röra sig om insatser som av resursmässiga eller 

principiella skäl inte kan krävas av den offentliga sektorn. En tredje betydelse av 

komplementrollen är som samhällsmoralisk normgivare för vad som är en acceptabel 

välfärdsnivå eller nivå på välfärdstjänsterna. 

Att organisationer i det civila samhället, inom välfärdsproduktionen, ska fungera som ett 

alternativ till offentliga producenter utgår enligt Blennberger ofta från tanken om att en 

konkurrenssituation på ”välfärdsmarknaden” skulle vara vitaliserande och effektiviserande. 

Samtidigt bygger denna tanke på att den ideella organisationens arbete har en speciell 

karaktär som skiljer den från motsvarande verksamheter inom den offentliga sektorn. 

Att frivilligorganisationer skulle vara en ersättare i bemärkelsen ”istället för” är enligt 

Blennberger en traditionellt ovanlig uppfattning i Sverige. Den bygger på idén om att 

civilsamhället står för något essentiellt bättre än andra aktörer och därför bör dominera en 

tänkt marknad. 
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1.2 Vad är sociala innovationer och socialt företagande? 

Civilsamhällets företagande kallas ofta för socialt företagande.  

Ur regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt 

företagande och social innovation:  

”Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar. 

Metoder och lösningar som kan höja kvaliteten på samhällets tjänster till medborgarna. Detta 

ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och hållbart samhälle. 

Detta ligger i linje med regeringens ambitioner i arbetet med Agenda 2030 för ett hållbart 

samhälle.”  

Strategin lanserades i februari 2018 och samtidigt gavs Tillväxtverket och Vinnova uppdrag att 

stödja utvecklingen av sociala företag. 

Från Vinnova: (https://www.vinnova.se/m/social-innovation) 

”Det finns ett flertal olika definitioner och namn på entreprenörskap och innovation som i första 

hand syftar till att adressera en samhällsutmaning. De vanligaste är: social innovation, socialt 

entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala 

företag. 

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”innovativa tjänster, 

produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets 

utmaningar”. 

Sociala innovationer i sig är inget nytt; Förskolor, mödravård, brandkår är alla exempel på sociala 

innovationer som vi idag tar för givet men som en gång i tiden utmanade system och strukturer. 

Fluortanten var en välfärdsinnovation för att möta dåtidens behov. Vår tids stora 

samhällsutmaningar kräver mer, fler och bättre sociala innovationer. Det kan handla om allt från 

stadsodling, till läxhjälp och flyktingmottagande – innovationer som ofta kräver smart samverkan 

över gränser och sektorer. 

Från Tillväxtverket: (https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-

foretagande.html) 

Det sociala företagandet består av en heterogen grupp av aktörer och verksamheter som 

ofta finns i gränslandet mellan det offentliga, privata och civilsamhället. Socialt företagande 

har ett antal kännetecken som kan vara vägledande för att tydliggöra vad ett socialt företag 

är. 

• Det är ett företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga 

verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera samhällsnyttiga mål. Tex 

https://www.vinnova.se/m/social-innovation
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande.html
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minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare 

livsmiljö. 

• Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelse av de samhällsnyttiga mål som 

angetts. 

• Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, 

alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt istället för att tas ut som 

vinst genom avkastning till ägarna. 

 

Finns det flera sorters sociala företag?  

Företag, civilsamhällets organisationer som har ett samhälleligt syfte, är fristående från den 

offentliga sektorn och som återinvesterar det mesta av sina vinster kallar sig ibland för 

sociala företag (ASF). ASF, är en typ av sociala företag. Ett ASF har två affärsidéer, en 

kommersiell idé och en annan som syftar till att skapa jobb för personer som står långt från 

arbetsmarknaden. (Se https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-

foretagande/definitioner-och-begrepp.html)  

Det finns många andra företag som också har samhälleliga syften och där huvudsyftet är att 

producera välfärdstjänster såsom vård, omsorg och utbildning mm. Även dessa företag kan 

naturligtvis skapa arbetstillfällen för utsatta grupper men är inte arbetsintegrerande sociala 

företag. 

Det finns idag ca 350 arbetsintegrerade sociala företag (www.sofisam.se).  Sofisam är en 

plats för kunskap och inspiration om arbetsintegrerande sociala företag. Den är till för såväl 

entreprenörer, myndigheter, de som är intresserade av att göra affärer med sociala företag 

som personer som vill arbeta i ett sådant företag. 

Utvecklingsarbetet som pågår är främst att uppfylla regeringens strategi för socialt 

företagande. 

Några exempel på socialt företagande och social innovation är följande projekt från Vinnova: 

• Allmännyttans innovationslabb för minskad bostadssegregation – målsättningen är 

att ta fram modeller och verktyg som kan ge stöd till fler att göra mer för att 

motverka utanförskap och minska bostadssegregationen i samhället. Koordineras av 

SABO AB. 

• Stockholms Matbank – syftet med projektet var att utveckla en säker och effektiv 

modell för en central matbank i Stockholm. Matbanken hämtar överskottslivsmedel i 

nätbutik, hos grossister och producenter samt i livsmedelsbutik och får donationer 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/definitioner-och-begrepp.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/definitioner-och-begrepp.html
http://www.sofisam.se/
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levererat direkt till centrallagret. Effekterna av matleveranser från Matbanken till 

sociala verksamheter är: besparingar, förbättrad kvalitet och större variation på 

maten som serveras samt tidsbesparingar. Koordineras av Stockholms stadsmission. 

• Our Normal - en digital kontaktförmedling för familjer med barn med 

funktionsvariationer – Syftet med projektet är att ta fram en första version av en 

digital mötesplats för familjer med barn med funktionsvariationer - en plats för att 

knyta kontakter familjer emellan en-och-en. Ambitionen med mötesplatsen är att 

sänka trösklarna för att ta kontakt samt att bryta känslan av ensamhet och isolering 

som ibland kan finnas bland familjer med barn med funktionsvariationer. Koordineras 

av Föreningen Familjevänner. 

2.  Frågeställningar 

Som grund för dialogen ligger regeringens strategi för sociala företag som finns att läsa i sin 

helhet här: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/regeringens-strategi-

for-sociala-foretag--ett-hallbart-samhalle-genom-socialt-foretagande-och-social-innovation/ 

men också sammanfattas i avsnitt 4 i detta material.  

I strategin lyfts fem huvudområden upp och utifrån dessa har följande diskussionsfrågor 

formulerats.  

1.  Behov och efterfrågan – Hur kan vi bidra till att öka det offentligas kompetens och 

kunskap om sociala företag för att förbättra förutsättningarna för partnerskap och 

samarbeten? 

2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen - Är ett affärsmannamässigt 

förhållningssätt viktigt för de sociala företagens utveckling och hur skulle det kunna 

främjas? 

3. Finansiering - Vilka befintliga finansieringsmöjligheter för sociala företag ser ni finns 

idag och vilka potentiella finansieringsmöjligheter ser ni? Vilka hot och möjligheter 

ser ni med de olika typerna av finansieringskällor? 

4. Tydliggöra och mäta effekter - Hur kan vi bidra till att utveckla metoder för att mäta 

effekter av sociala företag? Vilka andra sektorer/verksamheter kan vi lära av? 

5. Utveckla kunskap och mötesplatser - Vilken roll skulle vi kunna spela i spridning av 

kunskap inom området samt hur kan vi verka för att “hämta hem” goda exempel från 

andra länder? 

Diskutera utifrån de tre perspektiven: 

• Vad kan regeringen göra?  

• Vad kan civilsamhället göra? 

• Vad kan vi göra tillsammans? 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/regeringens-strategi-for-sociala-foretag--ett-hallbart-samhalle-genom-socialt-foretagande-och-social-innovation/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/regeringens-strategi-for-sociala-foretag--ett-hallbart-samhalle-genom-socialt-foretagande-och-social-innovation/
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3.  Metod för dialog 

Deltagarna kommer att diskutera utifrån det utskickade underlaget, inspel i introduktionen 

av ämnet under själva PGF och egna erfarenheter utifrån de ovan formulerade frågorna. Vid 

uppsamlingen i slutet av dagen ska grupperna redovisa kort det viktigaste som sagts i 

diskussionen samt vilka åtgärder som skulle kunna tas.  

Samtliga deltagare delas in i fem grupper. Grupperna bör vara blandade så att deltagarna 

representerar olika perspektiv på frågan. Grupperna kommer sedan att tilldelas olika 

frågeställningar och tanken är att varje grupp ska hinna behandla ett par frågor var. 

• Grupp 1 börjar med frågeställning 1 

• Grupp 2 börjar med frågeställning 2 

• Grupp 3 börjar med frågeställning 3 

• Grupp 4 börjar med frågeställning 4 

• Grupp 5 börjar med frågeställning 5 

Deltagarna bör dokumentera samtalen och förbereda sig på att återge det viktigaste i 

storgrupp i slutet av mötet. 

4.  Underlag för dialog 

Regeringens strategi för socialt företagande har som mål att stärka utvecklingen av socialt 

företagande så att dessa företag bättre kan delta i att lösa samhällsutmaningar. Strategin 

syftar dessutom till att offentlig sektor uppmärksammar och använder sociala företag som 

en värdefull aktör i utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

 

Dialogen kommer att utgå från de fem områden som regeringens strategi är indelad i.  

 

1. Behov och efterfrågan 

Kompetensen om socialt företagande bör öka hos den offentliga sektorn för att kunna se 

förutsättningarna för att inleda samarbete med att ingå partnerskap genom Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) eller köpa tjänster av sociala företag. 

Det bidrar till att utveckla de sociala företagens utveckling samt att nya idéer och 

samarbeten växer fram som leder till att främja innovativa lösningar. 

Exempel på insatser som regeringen avser att genomföra inom området: 

• Att i ökad utsträckning främja upphandling som främjar sociala innovationer och 

sociala tjänster, såsom innovationsupphandlingar 

• Förtydliga möjligheterna som finns för att offentliga aktörer enklare kan ingå 

partnerskap med eller köpa tjänster av sociala företag. 
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• Utforska, testa och stärka kunskapen kring alternativa former för samarbete med 

offentlig sektor. Genom gemensamma mål åstadkomma sociala effekter i samhället 

genom sociala utfallskontrakt eller Idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

• Stärka kunskapen i den offentliga sektorn på statlig, regional och kommunal nivå om 

sociala innovationer, sociala företagen och idéburna aktörers möjligheter till 

samverkan. 

 

2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen 

Området syftar till att främja utvecklingen och att stärka affärsmannaskapet hos sociala 

företag samt att öka kunskapen hos företagsfrämjare om sociala innovationer och socialt 

företagande. 

Exempel på insatser som regeringen avser genomföra inom området: 

• Förstärka och spetsa inkubatorsstödet för sociala företag. 

• Öka kunskapen hos och anpassa de företagsfrämjande stödstrukturernas erbjudande 

till sociala företag, exempelvis effektmätning av företagens mål eller att stärka 

finansieringskunskapen. 

• Stärka de sociala företagens genom insatser att stäkra långsiktigheten till 

intermediärer (tex banker, företagsrådgivare etc) som syftar till att öka kunskapen 

om att ha offentliga aktörer som partner. 

• Utveckla och sprida kunskap om framgångsrika affärs-och finansieringsmodeller för 

socialt företagande inklusive idéburna organisationer. 

 

3. Finansiering 

Kartläggningar av bland annat Vinnova och Tillväxtverket visar att tillgång till finansiering är 

en utmaning för sociala företag. En utmaning som bland annat beror på att sociala företag 

har alternativa affärsmål och verksamhetslogik samt verkar i gränssnittet mellan den 

offentliga, privata och ideella sektorn. 

Exempel på insatser som regeringen avser att genomföra inom området: 

• Tydliggöra och se över befintliga finansieringsmöjligheter, både i tidig fas och för 

uppskalning av verksamheter inom socialt företagande. 

• Stärka kunskapen om dagens befintliga finansieringsmöjligheter för sociala företag i 

hela landet. 
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4.  Tydliggör och mät effekterna 

Förutsättningen för att en kund eller en finansiär ska vilja och kunna finansiera ett socialt 

företag är att man kan påvisa resultat. Resultat i traditionella företag mäts i ekonomiskt 

utfall, medan de i sociala företag mäts i samhällseffekt. Utan stöd för att mäta insatsers 

effekt och resultat försvåras möjligheten att stötta, driva och utveckla såväl sociala innova-

tioner som enskilda sociala företag. Resultat- och effektmätning lyfts återkommande som en 

central utmaning inom fältet för social innovation och socialt företagande. Bristande 

tydlighet kring innovationernas sociala inverkan och hur detta leder till långsiktiga 

besparingar i samhället begränsar möjligheterna att få extern finansiering samt 

marknadsetablering. 

Exempel på insatser som regeringen avser att genomföra: 

• Stärka kunskapen och den praktiska erfarenheten i branschen kring användningen av 

resultat och effektmätning hos sociala företag, parters och kunders från offentlig 

sektor. 

• Stimulera framväxt av en mångfald av aktörer som erbjuder stöd med konkret 

effektmätning för enskilda projekt och affärer. 

  

5. Utveckla kunskap och mötesplatser 

Även om det sociala företagandet ökar i Sverige, hämmas utvecklingen delvis av brist på 

effektiv kunskapsdelning, spridning av goda exempel och tillvägagångssätt samt brist på 

mötesplatser, där utövare kan lära av varandra. Internationellt finns länder där kunskap, 

forskning bör kunna inhämtas och spridas för att ytterligare stärka det sociala 

entreprenörskapet i hela Sverige. 

Exempel på insatser som regeringen avser att genomföra: 

• Främja en nationell struktur för kunskapsspridning om sociala innovationer och 

socialt företagande. 

• Främja mötesplatser för sociala företag samt deras kunder och finansiärer. 

  

Koppling till tidigare PGF 

Temat för detta PGF har en koppling till liknande teman på tidigare PGF, bl.a. PGF 4 under 

2018 då Upphandlingsmyndigheten tog upp frågan om det offentligas kunskap och stöd 

kring samverkan med idéburna aktörer. Se sammanställning från PGF 4 under 2018. 

 

  

 

 

https://www.nodsverige.se/wp-content/uploads/2019/06/partsgemensamt_forum_2018_tillganglighetsanpassad.pdf

	Syfte
	1.  Bakgrund/Inledning
	1.1 Civilsamhället och dess roller
	Fakta om det svenska civila samhället
	Civilsamhällets fem roller I en rapport till Framtidskommissionen lyfter Tobias Harding (2012) fram fem roller eller funktioner som det civila samhället kan fylla:
	I detta sammanhang då PGF framför allt ska diskutera sociala företag och social innovation finner vi det speciellt relevant att lyfta upp två av dessa roller: röstbäraren och serviceproducenten.

	Det civila samhället som röstbärare
	Med rollen som röstbärare och opinionsbildare avses att en organisation kan verka som lobby- eller intresseorganisation som bär en grupps röst i det demokratiska samtalet som samtalspartner till, eller i protest mot, makthavare och beslutsfattare (Har...
	En diskussion som pågått länge inom forskningen är om röstbärarfunktionen har minskat i betydelse till förmån för att organisationer i allt större utsträckning fyller rollen som serviceproducent eller utförare av välfärdstjänster (Lundström & Wijkströ...

	Det civila samhället som serviceproducent
	Med det civila samhället som serviceproducent avses att många uppgifter och behov som finns i samhället idag tillgodoses av föreningar, organisationer och nätverk. Det kan handla om verksamheter som organisationer i det civila samhället utför på uppdr...
	Rollen som serviceproducent är främst aktuell när man diskuterar sociala verksamhetsområden. Ofta, men inte alltid, handlar det om att mer eller mindre professionella frivilligorganisationer med ändamålsenligt utbildade anställda utför tjänster på upp...
	Erik Blennberger (1993) menade att en avsedd rollfördelning mellan civilsamhällesorganisationer med social inriktning och den offentliga sektorn skulle kunna delas in i avantgarde, komplement, alternativ eller ersättning.
	Med avantgarde menas att organisationen betraktar sin verksamhet som ett pionjärarbete och en förelöpare för offentliga insatser, kanske genom att utforska ett nytt verksamhetsfält. Likväl ser frivilligorganisationen helst att den offentliga sektorn t...
	Komplementrollen är, enligt Blenneberger, kanske den vanligaste rollen som offentliga beslutsfattare vill att civilsamhällesaktörer ska ha. En organisation med ideell huvudman kan vara ett komplement i olika avseenden. En första betydelse är som paral...
	Att organisationer i det civila samhället, inom välfärdsproduktionen, ska fungera som ett alternativ till offentliga producenter utgår enligt Blennberger ofta från tanken om att en konkurrenssituation på ”välfärdsmarknaden” skulle vara vitaliserande o...
	Att frivilligorganisationer skulle vara en ersättare i bemärkelsen ”istället för” är enligt Blennberger en traditionellt ovanlig uppfattning i Sverige. Den bygger på idén om att civilsamhället står för något essentiellt bättre än andra aktörer och där...

	1.2 Vad är sociala innovationer och socialt företagande?
	Civilsamhällets företagande kallas ofta för socialt företagande.
	Ur regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation:
	Finns det flera sorters sociala företag?

	2.  Frågeställningar
	3.  Metod för dialog
	4.  Underlag för dialog


