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Om inte Kevin Jones kan beskrivas som en samhällsentreprenör så kan 
nog ingen det. Baserad i San Fransisco, USA, har han skapat en rad sociala 
innovationer, som alla har som målsättning att kombinera affärsmässighet 
och samhällsnytta.  Han har varit med och startat upp Good Capital; en 
investerings- och utvecklingsfond som ökar flödet av riskkapital till so-
ciala företag, så kallat socialt riskkapital. Good Capital stödjer en form av 
företagande, vars syfte inte enbart är att tjäna pengar, utan som också har 
samhällsnyttan inbyggd i affärsmodellen; någonting som ger företagen 
speciell konkurrenskraft. Ur Good Capital har konferensen Social Capital 
Markets  vuxit fram. Årligen samlas finansiärer och samhällsentreprenö-
rer för att tillsammans utbyta erfarenheter och bygga allt mer övertygande 
berättelser om den nya investeringskategori som socialt riskkapital utgör.

I en värld, där törsten efter innovativa lösningar på ekonomiska, sociala och 
miljömässiga problem är stor, har vi mycket att lära av de innovationer som 
Kevin Jones och hans kollegor har utvecklat. Kevin Jones besökte i juni år 
2010 Sverige. Malmö var en av de tre städer - tillsammans med Lidköping 
och Stockholm - som hade turen att få ta del av hans expertis. Kevin Jones 
deltog där i ett seminarium för finansiering av sociala innovationer, under 
vilket han fick möjlighet att dela med sig av sina samlade erfarenheter.

När Kevin Jones besöker Malmö gör han det vid ett bra tillfälle. KK-stif-
telsen har precis utnämnt Malmö till en nod för samhällsentreprenörskap 
i Sverige, berättar Hanna Sigsjö - affärsutvecklare vid Malmö Högskola - i 
inledningen av seminariet. Men inte nog med det. Malmö Högskola dri-
ver också ett arbete med att utvecklas mot en entreprenöriell skola, hos 
vilken samhällsentreprenörskap och social innovation kommer få en stor 
roll. Sida vid sida med andra former av entreprenörskap. Betydelsen av 
samhällsentreprenörskap i hållbar utveckling ses som självklar. Som Ca-
rin Dahl, moderator vid seminariet och annars anställd vid Region Skåne 
uttrycker det: “Sociala innovationer kommer att vara viktiga i framtiden”.

Inledning
Kevin Jones - en global entreprenör med siktet
inställt på såväl affärsmässighet som social nytta
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Nackdelen med traditionell väl-
görenhet

Bakom Kevin Jones arbete som samhälls
entreprenör ligger den klassiska historien 
om den framgångsrika företagaren utan 
mycket mer att bevisa inom affärsvärlden, 
som bestämmer sig för att ge någonting 
tillbaka till samhället. Kevin Jones började 
engagera sig i styrelser för olika icke-
vinstdrivande organisationer, däribland 
för glassföretaget Ben & Jerrys, som på den 
tiden anställde före detta gängmedlem-
mar i sina butiker som en del av sin CSR-
verksamhet. Företaget köptes emellertid 
snart upp av företagsjätten Unilever som 

bestämmer sig för att, som Kevin Jones ut-
trycker det, genomföra en “rationell analys” 
av företagets konkurrensförmåga. Det är 
inte långsiktigt ekonomiskt hållbart att 
anställa före detta gängmedlemmar i sina 
butiker ansåg Unilever (“vad händer med 
vår försäljning om kunderna får reda på vem 
som serverar dem?”) och lade ner konceptet. 
Att ett företags sociala mission är avhängigt 
av hur företagets ekonomiska marginaler 
ser ut för stunden och av vem som råkar 
äga företaget, såg Kevins Jones som prob-
lematiskt. För att lösa den så kallade “Ben 
& Jerrys-Effekt”, som många CSR-satsningar 
ställs inför, behöver vi därför en ny form av 
företag, där den sociala nyttan är en del av 
själva företagsmodellen. Eller som Kevin 
Jones också uttrycker det:

BetterWorldBooks - Ett företag 
som tjänar pengar genom att göra 
gott

Det sociala företaget Better World Books är 
för Kevin Jones exempel på ett företag där 
den sociala nyttan är en del av företagets 
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“Vi behöver en form 
av företag som har den 
sociala nyttan 
inbyggd i sitt DNA



dem och att de har höga marginaler, 
påpekar Kevin Jones. Ju mer pengar de 
tjänar, desto mer gott kan de dessutom 
visa att de gör och desto mer moti-
verade blir människor till att skänka 
böcker till dem. Social nytta och ekono-
misk vinst är alltså i denna modell in-
timt sammankopplade; inte separerade 
vilket är fallet med de flesta företag.

Hitkopplat är också ett intrikat system 
för att mäta företagets sociala nytta. 
Better World Books redogör exempel-
vis för antalet böcker de tar emot och 
hur god nytta deras pengar gör; hur 
många flickor i Uganda som lär sig att 
läsa eller hur många nya skolor som 
byggs för pengarna, är två exempel som 
Kevin Jones nämner.

Det centrala här - det som skiljer ett 
företag som Better World Books från 
ett företag som Ben & Jerrys - är att om 

själva struktur. Privatpersoner och 
organisationer donerar sina gamla, 
fast fortfarande användbara böcker, 
till en av flera av Better World Books 
samarbets- organisationer; organisa-
tioner som Room to Read eller Books 
for Africa som arbetar med att öka 
läskunnig-heten i världen. En del av 
de böcker som doneras säljer Better 
World Books vidare på andrahands-
marknaden, via sin webbplats eller 
bokaffärer som Barnes & Nobles och 
Amazon.com. Eftersom de inte har 
några inköpskostnader för böckerna 
är deras marginaler höga och de kan 
donera en stor del av vinsten tillbaka 
till sina samarbetsorganisationer, vilka 
i sin tur använder pengarna till sociala 
ändamål.

Det är just på grund av att Better 
World Books har en social målsättning 
som människor skänker böcker till 

“Better 
World Books 
mäter sin 
sociala nytta - 
något som de 
flesta företag 
inte gör
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och samma ficka. Det Kevin Jones beskriver 
är alltså ett socialt företag som - genom att 
koppla ihop filantropi med privatpersoners 
egenintresse av konsumtion liksom med 
andra organisationers biståndsarbete - får 
en ekonomisk konkurrensfördel och lyckas 
generera social, miljömässig och ekonomisk 
nytta. Detta genom att nyttja marknadens 
förmåga att allokera stora ekonomiska 
resurser på ett effektivt sätt. Better World 
Books har sedan företaget startade år 2002 
tjänat 4,5 miljoner US-dollar till sina samar-
betsorganisationer, hindrat 6500 böcker 
från att slängas och skapat mer än 160 nya 
arbetstillfällen. 

Good Capital - erbjuder riskkapi-
tal till sociala företag

I Better World Books såg Kevin Jones en ny 
typ av företag med potential att såväl gene-
rera social nytta som att tjäna pengar; men 
också en form av samhällsnyttiga initiativ 
som inte finansierar sig genom bidrag från 
fonder och stiftelser utan genom att gå 
med vinst.  Kevin Jones bestämde sig för 
att stödja denna utveckling genom att delta 
i uppstarten av investerings- och utveck-
linsfonden Good Capital, vars fokus ligger 
just på att erbjuda riskkapital till sociala 

företaget skulle säljas vidare till en 
större multinationell firma som skulle 
göra samma form av vinstmaxime-
rande analys som Unilever gjorde med 
Ben & Jerrys, så skulle den nya ägaren 
snart inse att företaget skulle förlora 
pengar på att ta bort den sociala mis-
sionen. För anledningen till att män-
niskor skänker böcker till Better World 
Books i första taget är för att de har ett 
socialt mål. Att de kan visa på antalet 
flickor i Uganda som lär sig att läsa 
tack vare deras verksamhet, ger dem 
förtroende hos möjliga bidragsgivare 
och industriell styrka. 

Kevin Jones tror alltså inte på det 
Double Bottom Line-tänkande som 
i stor utsträckning genomsyrar Cor-
porate Social Responsibility-världen. 
Här delar företag upp sina pengar i 
två fickor; de som investeras för att 
få finansiell avkastning hamnar i ena 
fickan, medan de som doneras till goda 
ändamål placeras i andra fickan. Kevin 
Jones menar att Better World Books 
däremot representerar något som han 
kallar för ett Top Line-fokuserat initia-
tiv, som bryter mot det dominerande 
paradigmet och lägger alla pengar i en 

“Den sociala 
missionen 
ökar företagets 
ekonomiska 
marginaler

“Om du för 
samman orden 
‘gott’ och ‘kapi-
tal’ får du ordet 
‘Gott Kapital’
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som Unilever på att göra gott, men sedan 
det blivit ett sätt att skapa värde på har de 
börjat tänka mer i denna riktning. Och ju 
mer konsumenter lär sig om sociala företag, 
konsumerar av dem och investerar i dem, 
desto mer kommer andra företag att följa 
efter. Och desto mer kommer investe-
rare att följa efter, inte nödvändigtvis bara 
för att göra gott, utan också för att de kan 
tjäna pengar på det.

Social Capital Markets - en kon-
ferens för samhällsentreprenörer 
och deras finansiärer

“Skulle vi kunna få höra någonting om 
Social Capital Markets?”, undrar modera-
tor Carin Dahl. Social Capital Markets är 
egentligen ytterligare ett sätt att bredda och 
förstora marknaden för socialt riskkapital, 
berättar Kevin Jones. Det är en årlig konfe-
rens, där såväl sociala entreprenörer som 
investerare kan mötas och utbyta erfar-

företag. Good Capital ger investerare 
möjlighet att satsa pengar i företag 
(såväl vinstdrivande som icke-vinst-
drivande sådana) med potential att 
växa, låta investerare gå med vinst och 
åstadkomma sociala och miljömäs-
siga förändringar. Förutom att vara 
en marknadsplats för investeringar, 
erbjuder också Good Capital sina 
portföljföretag strategiskt stöd av olika 
slag. De erbjuder alltså inte bara so-
cialt riskkapital utan även humankapi-
tal.

Men hur ser framtiden ut för Good 
Capital? undrar någon i publiken. 
Varför arbetar inte fler företag med 
denna typ av affärsmodell? Och kom-
mer alla företag med tiden att arbeta 
så här? Som svar på frågan påpekar 
Kevin Jones att företag inte oper-
erar i ett vakum, utan reagerar på 
marknadens efterfrågan. För nio år 
sedan tänkte inte traditionella företag 
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Att förena konsumentaktivism 
med investeringsaktivism

“Fair trade” som fenomen har vuxit snabbt 
under de senaste åren. Men Fair Trade har 
en stor utmaning, menar Kevin Jones. För 
att långsiktigt kunna vinna samhällsen-
gagerade konsumenters hjärtan, måste 
du som producent kunna erbjuda Fair 
Trade-produkter som är bättre för miljön 
än det är för konsumenten att handla 
närproducerade varor. Alter Eco är ett 
företag som kämpar med detta, genom att 
klimatneutralisera sina varor. Också tradi-
tionella multinationella företag som Proc-
tor & Gamble och Nestlé planterar träd för 
att neutralisera de koldioxidutsläpp som 
produktion och transportkostnader resul-
terar i. Även Hugo Boss lyfts fram som ett 
intressant exempel. Varje köpt parfymflaska 
av en viss sort resulterar i ett planterat 
träd. Personen som köper flaskan luktar 
inte bara gott utan är också bra för miljön, 
skojar Kevin Jones.

Men Fair Trade är ett på många sätt bra 
system, menar Kevin Jones. Jämfört med 
den regelrätta filantropin där pengar skän-
ks till biståndsprojekt, så har Fair Trade 
åtminstone en stor fördel. Den premium 
som konsumenten betalar för Fair Trade-

enheter. Men det är också ett sätt att 
visa upp det breda spektrum av so-
ciala företag som finns tillgängliga att 
investera i. Ett spektrum som sträcker 
sig från företag med hög avkastning 
och stort marknadsgenomslag till 
icke-vinstdrivande företag av mindre 
storlek som exempelvis Root Capital. 
Det senare är ett företag som erbjuder 
krediter till företag i utvecklingsländer 
som anses vara för små och riskfyllda 
att investera i för de traditionella 
bankerna, men för stora för mikrofi-
nansinstitut. 

Poängen med Social Capital Markets 
är att de inblandade ska kunna samlas 
och utbyta erfarenheter, berätta en 
sammanhängande historia och på så 
sätt visa att de tillsammans tillhör en 
ny investeringskategori som är stor 
och viktig. Detta är ett sätt att bygga 
förtroende bland potentiella inves-
terare. Och det fungerar, säger Kevin 
Jones. Trettiofyra länder är idag in-
volverade och han märker hur det blir 
allt lättare att få personer att investera.

“Den gamla 
‘myten om pen-
gar’ håller på att 
förändras
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som bygger på olika principer: på kon-
sumtion respektive investering. För Kevin 
Jones skulle denna separering däremot 
vara önskvärd att bryta. Detta genom att 
arbeta med att ge mikrokreditlån specifikt 
till affärssatsningar som utvecklar kon-
sumtionsvaror. Kevin Jones påpekar att när 
vi i publiken förmodligen inte är särskilt 
intresserade av att konsumera getter, så är 
vi däremot desto mer intresserade av att 
konsumera choklad eller kaffe producerad 
av personer som har fått mikrolån. Att 
knyta samman exempelvis mikrolån och 
Fair Trade-konsumtion innebär att män-
niskor i Sverige inte längre enbart skulle 
vara konsumenter av Fair Trade-kaffe, utan 
också producenter av detsamma. Detta är 
någonting som inte har gjorts förut, men 
som skulle koppla privatpersonen ännu 
närmare produkten och affärsinnehavaren. 
Här finns en stor outnyttjad potential och 
det är någonting som skulle få företag att i 
ännu större utsträckning vilja engagera sig i 
området.

produkter får inte gå till privat vinning 
för enskilda individer, utan den inves-
teras i saker som skolor, kliniker och 
vattenförsörjning. Lokalbefolkningen 
blir därför inte beroende av pengar 
från bidragsgivare, utan den kan på 
egen hand utveckla lokalsamhället 
med de vinster som den gör på sina 
Fair Trade-produkter.

Vid sidan av Fair Trade-marknaden 
har ytterligare en ny intressant 
marknad vuxit fram under senare år, 
nämligen den för mikrokrediter. Men 
om Fair Trade bygger på aktivism 
genom konsumtion, så bygger mikrofi-
nans på aktivism genom investeringar. 
Genom att låna ut pengar till en bonde 
i Afghanistan, tillåts personen exem-
pelvis köpa nya getter, och pengarna 
som dessa inbringar kan användas för 
att betala tillbaka mikrolånet.

Fair Trade och Mikrofinans utgör 
alltså två typer av sociala innovationer 
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Om fördelarna och nackdelarna 
med icke-vinstdrivande organisa-
tioner

På en fråga från publiken om hur Kevin 
Jones förhåller sig till icke-vinstdrivande 
organisationers verksamhet, så lyfter han 
fram deras bristande förmåga att växa 
långsiktigt som det stora problemet. Mikro-
finans har här en fördel, eftersom det ofta 
ger ett större genomslag. Detta genom att 
nyttja kommersialismens krafter. Samtidigt 
måste man vara medveten om att många av 
dagens mikrofinansverksamheter en gång i 
tiden startades upp som icke-vinstdrivande 
verksamheter, som med tiden skalades 
upp och blev mikrofinansbaserade. Icke-
vinstdrivande verksamheter och kommer-
sialism kan alltså kombineras. Kevin Jones 
tar exemplet med medicinproduktion som 
startas upp av fonder och stiftelser samti-
digt som marknaden i ett senare skede av 
affärsprocessen går in och ökar produkti- 
viteten; detta parallellt med fortsatta läke-
medelssubventioner, påpekar Kevin Jones. 
För marknaden klarar sig inte själv. Den kan 
inte ensam fiansiera medicindistribution till 
fattiga mödrar i Afrika som inte har råd att 
betala för medicinerna överhuvudtaget.

Det behövs mer fokus på or-
ganisationsfrågor och kapital-
försöjning och mindre fokus på 
den enskilde hjälten

En fråga från publiken berör om det inte 
som ett komplement till all fokus på finan-
siering av nya organisationer och företag, 
borde läggas mer fokus hur man investerar 
i den enskilde entreprenören? “Går det att 
enbart investera i en individ utan att också 
investera i en organisation?” undrar Kevin 

Staten som möjliggörare av 
sociala innovationers långsik-
tiga överlevnad

Kan offentliga och privata medel 
kombineras i jakten på sociala innova-
tioner? undrar en av åhörarna. Visst 
är detta möjligt, menar Kevin Jones. I 
den indiska staden Calcutta utvecklade 
privata entreprenörer ett ambulans-
system som minskade kostnaderna 
för sjukvård. Men eftersom detta är 
ett område, som privata intressenter 
inte långsiktigt lägger pengar på att 
upprätthålla, såldes produkten till den 
indiska staten, vilket möjliggjorde dess 
långsiktiga användning. Kevin Jones 
menar att ett scenario, i vilket staten 
själv går in och utvecklar denna inno-
vativa lösning är mindre troligt. Pri-
vata pengar kan alltså användas som 
smörjmedel till innovation, medan 
staten garanterar långsiktigheten. 
Likaså kan socialt riskkapital av den 
typ som Good Capital arbetar med 
finansiera uppstarten av verksamheter 
- t.ex. bostäder med lägre prissättning 
som sedan drivs vidare med statliga 
medel.

“Jag säger som Tina 
Turner: We don’t need 

another hero. 
Vi behöver fler 
sociala företag
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För sociala företag bör transpa-
rens ses som en möjlighet, inte 
som ett hot

För många företag ses frågan kring transpa-
rens som ett hot. För att undvika skandaler 
och minskat förtroende hos konsumenter 
undviks att öppna upp företagets inre för 
utomstående. För företag som har social 
nytta inbakad i affärsmodellen är situa-
tionen däremot den motsatta, säger Kevin 
Jones. Ett företag som Better World Books 
har som intresse av att företaget granskas 
utifrån. Granskning åskåddliggör den socia-
la nytta som företaget gör - exempelvis hur 
många flickor i Uganda som lär sig att läsa 
- och skapar därmed det nödvändiga förtro-
ende som företaget behöver för att överleva.

Ett drömområde för framtida 
investeringar: att förena social 
och miljömässig nytta med ideellt 
arbete

Idag är vissa sociala innovationer enbart 
fokuserade på människors välmående, 
medan andra fokuserar på planetens över-
levnad. Att koppla ihop social och miljömäs-
sig nytta ser Kevin Jones därför som en 
framtida dröminvestering. Kreditföretaget 
Root Capital satsar exempelvis på arbete 
mot avskogning kombinerat med produk-
tion av Fair Trade-produkter. Och eftersom 
fattiga områden avskogas fortare är detta 
två områden som är naturliga att förena. 
Detta skulle Kevin Jones vilja kombinera 
med så kallat “mikrovolontärarbete” på in-
ternet. Människors vilja att ideellt ge av sin 
tid till andra människor går att bygga vidare 
på och kan, kombinerat med områden som 
Fair Trade och miljösatsningar, ge viktiga 
synergieffekter.

Jones som svar på tal. Och det är redan 
för stor fokus på enskilda entreprenö-
rer som någon form av hjältar.

Men borde det då inte, undrar pub-
liken fortsatt, åtminstone vara så att 
samhällsentreprenören ska hålla sig 
ifrån målsättningen att bygga alltför 
stora organisationer - på det sätt som 
vinstinriktade entreprenörer gör - 
utan snarare fokusera på att ta fram 
en idé som förändrar världen. Denna 
inkorporeras i en organisation, men 
som däremot läggs ner så fort den har 
vuxit sig stor. Detta för att förhindra gi-
righet. Ett intressant påpekande, säger 
Kevin Jones. Samtidigt behövs ibland 
stora organisationer för att världen 
ska gå att förändra. Se bara på den sol-
cellsdrivna telefon, som Graneem Bank 
håller på att utveckla tillsammans med 
Vodaphone. Den beräknas få enorma 
effekter och underlätta mycket på 
platser där det finns mycket sol, men 
lite el. Däremot vore den omöjlig utan 
kopplingen till en stor organisation.

“Ju djupare 
vi blir synade, 
desto bättre ser 
vi ut. För oss är 
transparens 
någonting 
värdefullt
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Några dagar efter seminariet i Malmö åkte Kevin Jones vidare till Lidköping 
för ytterligare ett seminarium om socialt riskkapital kopplat till det bio-
sfärområde som precis hade upprättats kring natur- och kulturarvsområ-
det Kinnekulle. Besöket följdes av ett möte med potentiella framtida sa-
marbets- partners i Stockholm. Trots att Good Capitals investeringar än 
så länge enbart har fokuserat på företag från USA, undersöker de just nu 
möjligheterna med att investera utanför landet.  Det danska mikrokredit-
företaget MYC4 är en part som Good Capital för diskussioner med. När 
verksamheten kring Good Capital och Social Capital Markets startade var 
skepsisen stor och forumen för socialt riskkapital frånvarande. Nu är det 
dock bevisat att denna form av verksamheter fungerar. Och det är dags att 
sprida dem. Good Capital och Social Capital Markets är globala initiativ. De 
är uppbyggda kring globala nätverk av kapital, idéer, investerare, organi-
sationer, entreprenörer och företag. Och här kan Sverige spela en tydlig 
roll, tror Kevin Jones. Sverige har inte bara mycket att lära av Kevin Jones 
arbete, utan kan även bidra till detta. Med sitt utvecklade välfärdssystem 
borde här finnas stor potential för socialt riskkapital. Men det behövs fler 
människor som berättar om det, som sprider historien, som validerar kat-
egorin. Ju mer människor förstår vad detta går ut på, desto mer kommer 
det goda kapitalet att flöda. Med hårt arbete, kan en större andel av  risk-
kapitalet i världen i framtiden vara socialt riskkapital, tror Kevin Jones.

Avslutning


