
Hur kan vi skapa förutsättningar för det sociala 

företagandet i redan etablerade verksamheter?

Catering

CSA

Ekologisk odling

Events

Föredrag

Kalas & bröllop

Konferenser

Restaurang

Studiebesök

Stuguthyrning

Utbildningar  

&
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www.hornudden.net

http://www.hornudden.net/


”Världens centrum”

#MittiMälaren

#1timmefrånStockholm



VERKSAMHET… ER



Vad är
- Hållbarhet

Viktiga frågor …

- Resiliens
- Uthållighet



”Lånad” bild från KTH

Hållbar utveckling – tre delar

” … är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa  sina behov.”



Två viktiga samhällsutmaningar

1. Matproduktion

– under goda tider 

och inför kriser

2. Ungdomars skolgång 

(”hemmasittare”) 

– framtiden!



… en andra chans! 

… och kanske en tredje …

”Ni är en social institution”



”Community Supported Agricultural. 
We want to be part of a community that supports local, organic
farming. This CSA represents the world we want. A world that
colorful, healthy, sustainable and full of goodness. 
So proud and grateful!” Amy, CSA:are sedan 2017

Vår Andelsträdgård – vårt CSA💗



Måltidsservice i Strängnäs +  Hornuddens Andelsträdgård = 💗

Framgångsfaktorer:

Engagemang, driv & kompetens 
Start 2018



TID!

Framgångsfaktorer

Dela kunskap

Bygga Relationer



Relationsbygget

-TID

- Långsiktighet

- Anpassning/flexibilitet



• Innovation

• Kompetens 

• Leaderfinansierat projekt

• Referensgrupp

KLARA FÄRDIGA GÅ



- Att skapa ett praktik och vägledningsprogram för ungdomar, 

som inte går i skolan eller arbetar, med målet att öka deras 

möjligheter till arbete eller återgång till studier.

- Att hitta en finansiering så att projektet när det avslutats övergår 

till att vara en del av Hornuddens ordinarie verksamheten 

Syftet med projektet Klara Färdiga Gå



DELTAGARNAS BEHOV

Tid, tid och åter tid

Samhörighet

Uppleva empati

Stärkt självförtroende

Samordning



VÅRT ERBJUDANDE

- en sammanfattning

• VÄGLEDNINGSPROGRAM

• STUDIESTÖDSPLATSER

• LÄNK MELLAN SKOLAN OCH SAMHÄLLET

” Att gruppen är så spretig gör att man måste fokusera på 
skräddarsydda lösningar snarare än standardiserade”.



Hur blev det?

Från projekt till verksamhetsdel

Hornudden
Modellen



Tillsammans – på lika villkor??

• Lönsamt för båda parter

• Långsiktighet 

• Målgruppsanpassning

FRAMGÅNGSFAKTORER



Vad är ett socialt företagande?

Sociala företag baserar sin affärsverksamhet 
på en eller flera samhällsutmaningar. 

Verka för att 

✓ förbättra miljön

✓ minska utanförskap och öka inkludering

✓ stärka utvecklingen av en ort eller plats

Källa: www.skr.se



-Lönsamhet

- Långsiktiga avtal 

- Kommunikation

Utmaningar för sociala företag



Önskelista

Modiga politiker med insikt och/eller engagemang

Politiker och tjänstepersoner som förstår och arbetar för innovativ 

samverkan mellan företag och offentlig verksamhet.

Tjänstepersoner med befogenhet och budgetansvar som är kreativa, 

har ett holistisk och långsiktigt arbetssätt.



Dessutom: organisationer och företag som 

- kan sätta en prislapp på sitt sociala engagemang

- vill och kan jobba i nätverk 
-

- vill utvecklas tillsammans med kommun/region

har ett samhällsengagemang



Det som var omöjligt 2005 är ett ”måste” 2022

- Vad är ett ”måste” 2030?

- Kommer vi att inse vad vi borde gjort först när det 

kostar dubbelt upp såväl i lidande som i kronor?



”Man kan aldrig bygga en Rolls Royce från början”*

*Mia Brunell Livfors, fd. vd på Kinnevik

Resiliens är att hantera förändringar och fortsätta utvecklas utifrån dessa…



För mer info: 

www.hornudden.net

kontakt@hornudden.net

www.facebook.com/Hornudden

www.instagram.com/Hornudden

http://www.hornudden.net/
mailto:kontakt@hornudden.net
http://www.facebook.com/Hornudden
http://www.instagram.com/Hornudden

