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Bakgrund
Socialt entreprenörskap finns i många former. Du kanske
har en produkt eller en tjänst som du vill nå ut med för
att förbättra för människor. Du brinner för en idé som du
tror kan göra världen bättre, och förverkligar den idéen
genom att driva ett företag. 

Gemensamt för sociala företag är att de vill skapa nytta
för samhället. Även om företaget tar ut lön och gör vinst,
så plockas inte stora pengar ut ur företaget, till t.ex.
bonusar eller chefsvinster, utan istället används
pengarna för att få företaget och idén att växa.

Kanske har du varit med på hackathon eller filmfesten
via we_change/Future Minds? Man kan säga att
we_change, verksamheten som grundade Future Minds,
faktiskt började som ett socialt företag. En grupp unga
ville förbättra världen genom att låta andra unga få bli
delaktiga i evenemang kopplat till hållbar utveckling,
och så skapades we_change. 

Vad skulle du vilja åstadkomma? Vad ser du i vårt
samhälle som du vill ska bli bättre och hur skulle du med
dina idéer kunna göra skillnad? Kanske vill du inte alls
vara den som driver ett eget projekt, utan snarare
undersöka hur andra gjort och ser på samhälls-
förändring genom socialt företagande och hur det har
gjort skillnad? I det här projektförslaget får du fria tyglar
att tänka fritt och komma på vad just DU skulle vilja
åstadkomma med ditt gymnasiearbete, kopplat till
socialt entreprenörskap. Vi tror på dig! 
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Varför göra detta som ditt
gymnasiearbete?
Du får en möjlighet att bredda synen på
företagande och hur företagande och
entreprenörskap kan förbättra världen. Om
du gör gymnasiearbetet via Future Minds får
du hjälp att komma i kontakt med personer
som driver sociala företag, för att t.ex. göra
intervjuer. Om du driver eget företag och
utvecklar en tjänst eller produkt får du
möjligheten att visa upp dina idéer och får
stöd i hur företagandet kan bli mer hållbart.
Kanske blir din företagsidé en viktig nyckel i
framtidens hållbara samhälle?
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Organisation/företag kopplat till projektförslaget
Detta projekt kan kopplas till olika företag, det väljer
du själv. Det kan också kopplas till om du t.ex. inom
ramen för gymnasiearbetet startar ett eget företag
eller utvecklar en produkt.

Kort beskrivning av projektförslaget
Företag och företagande är, liksom andra delar av
samhället, både en del av problemet och av
lösningen när det kommer till att ställa om till ett mer
hållbart samhälle. Det finns många skäl att bli
entreprenör och driva företag. Den klassiska bilden är
att många startar företag för att sälja produkter och
tjäna pengar. Men idag blir det allt vanligare med det
som kallas socialt företagande, särskilt bland unga.
Det betyder att man startar och driver ett företag som
bygger på andra värden än ekonomiska, att man vill
vara med och förbättra samhället, och gör det genom
sitt företag. Detta projektförslag handlar om att
fokusera på socialt företagande och hur företag kan
bidra till en mer hållbar framtid.

Om du som gymnasiearbete ska starta ett företag
kan du lägga fokus på att skapa ett socialt
företag. 
Du kan göra intervjuer med människor som driver
sociala företag.
Du kan göra enkät eller intervju för att ta reda på
hur unga ser på sociala företag och företagande.

Tänkbara metoder i projektet
Detta projektförslag kan vinklas på olika sätt, här
kommer några förslag:
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Webbinarium i metodstöd 
Du har möjlighet att delta på webbinarium i 2 delar
med Future Minds. Del 1 fokuserar på att välja och
planera rätt metod för ditt arbete. Del 2 fokuserar på
att läsa av data och analysera dina resultat.
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Eget företag och utveckla produkt eller tjänst
Om du startar eget företag gör du detta utifrån att
försöka skapa ett hållbart företag och arbeta
utifrån socialt entreprenörskap. 

Du får under hösten hjälp och stöd i hur ditt
företag kan bli mer hållbart och hur man driver
socialt företag. 

Du analyserar och reflekterar kring ditt
företagande och din produkt eller tjänst utifrån
ett hållbarhetsperspektiv och socialt företagande. 

Du formulerar frågeställningar och söker
bakgrundsinformation.
Du kommer att få ett datum där du,
tillsammans med elever från hela Sverige, får
chans att prata med människor som driver
sociala företag.
Inför intervjutillfället är det bra om du
förbereder dig noga. 
Du kommer att få inspirationsmaterial och
tips på upplägg via Future Minds så att du kan
förbereda dig på bästa sätt inför intervjun.
Efter intervjun arbetar du med
sammanställning och analys.

Intervju

Enkätstudie
Du kan också välja att göra en enkätstudie för att
samla in svar på vad en viss målgrupp
tycker/vet/vill kopplat till din frågeställning som
du vill undersöka. Du formulerar själv vad som ska
vara din frågeställning och utifrån detta skapar du
en enkät. Genom Future Minds får du sedan
möjlighet att delta på en enkät-bonanza där du får
byta enkät med elever från andra skolor i landet.
De svarar på din enkät och du svarar på deras så
att ni tillsammans får ett bredare svarsunderlag
för era frågor och därmed en mer solid grund för
dina data och resultat. 

Förslag på upplägg och genomförande av ditt
gymnasiearbete 
Du formulerar tema och frågeställningar för ditt
gymnasiearbete. Sedan kan arbetet ta lite olika
inriktning, där du väljer metod för ditt gymnasiearbete.
Prata gärna med din lärare om vilka möjligheter som
finns för dig och på din skola. I boxarna här intill finns
några förslag att ta inspiration ifrån. 

3

Tillväxtverket skriver om socialt företagande:
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutvec
kling/socialt-foretagande/vad-ar-socialt-
foretagande.html
Podd om socialt företagande:
https://open.spotify.com/episode/3yhjFkX2q6A3rSE
pZLVqDr?si=G5Faz_bgSkKSvWs2vfZOgQ&nd=1

Tips på källor och material 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/vad-ar-socialt-foretagande.html
https://open.spotify.com/episode/3yhjFkX2q6A3rSEpZLVqDr?si=G5Faz_bgSkKSvWs2vfZOgQ&nd=1

