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Socialt entreprenörskap
Alla nyheter

Prenumerera

Socialt entreprenörskap – en kraft att räkna
med
Entreprenörer som med affärsmässiga metoder
skapar innovativa lösningar på samhälls-problem
kallas sociala entreprenörer. De blir allt fler och
synligare i media, näringsliv och offentlig
verksamhet. Vi spanar på socialt entreprenörskap
och vad det innebär.
Hållbarhet, ungdomsarbetslöshet, psykisk ohälsa och integration – de sociala
utmaningar vi står inför är många, både nationellt och globalt. Det är framför allt
kring dessa frågor som sociala entreprenörer åskådliggör, påverkar och skapar
innovation.

Själva uttrycket ”social entreprenör” myntades av Bill Drayton som grundade
organisationen Ashoka, världens ledande organisation för socialt företagande och
förändring. Fem svenska sociala entreprenörer är invalda som medlemmar. Bland
dessa hittar vi Sofia Appelgren som 2008 grundade företaget Mitt Liv med
visionen om ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter
mångfald.
Möjlighetstänkare som bygger broar
Sofia växte upp i ett hem där alla, oavsett nationalitet, var lika välkomna. Med
insikten om att denna inställning inte var normen i samhället i stort, bestämde
hon sig för att påverka situationen.

Sofia Appelgren, VD och grundare för Mitt
Liv.

”Det är så tydligt att ett segregerat samhälle styrs mer av rädsla än av
nyfikenhet. Viljan att förändra detta gjorde att jag skapade Mitt Liv. Vi är ett
socialt företag som arbetar för allas lika möjligheter till jobb och lika
förutsättningar i det svenska arbetslivet. Syftet är att åstadkomma bestående
förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Vi genererar intäkter och växer av
egen kraft genom kurser, mentorskap, ledarskapsutbildningar och coachning. På
så vis kan vi skapa den styrka och kontinuitet som krävs för ett hållbart
företagande.”
All vinst i Mitt Liv går tillbaka in i företaget och genererar kostnadsfria platser för
adepterna som söker till deras mentorskapsprogram, Mitt Livs Chans.
Kunskap ger fördjupat engagemang
Svaret på om socialt entreprenörskap kommer att öka beror delvis på hur Sverige
och världen utvecklas framöver, tror Sofia.
”När det gäller samhällsfrågor upplever jag att det är där staten misslyckats som
socialt entreprenörskap växer fram. Lyckade samarbeten mellan näringsliv, civila,
forskning och politiker gör stor skillnad för Sverige.”
”Vi som arbetar på Mitt Liv märker att engagemanget från privata företag ökar.
Även hos dem som till en början, kanske främst, ville bättra på företagets image.
Intresset fördjupas när man personligen får uppleva hur ens delaktighet hjälper
andra människor att växa och utvecklas. Det är så fantastiskt att se och många
av våra adepter och mentorer har fortsatt att vara vänner även efter våra
kurser är slut.”
Syftet är alltid att göra skillnad
Mitt Liv, Mattecentrum, Berättarministeriet och Norrsken House är några exempel
på resultatet av socialt entreprenörskap. Ingångsvinkeln till att lösa
samhällsproblem kan se olika ut men målet är gemensamt. Sofia avslutar med en
sammanfattning.
”Socialt entreprenörskap är konsekvensen av att man brinner för något. Det
spelar ingen roll om drivkraften kommer utav att man vill skapa skillnad utifrån en
upplevd orättvisa eller vill 'ge tillbaka' till samhället med en framgångsrik karriär i
bagaget – det viktiga är att vi skapar hållbara förändringar som gör världen till en
bättre plats.”
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