
NU ÄVEN MED RÅD TILL 
FINANSIERING AV SOCIALT BYGGANDE

Guide till finansiering
av ditt sociala entreprenörskap
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Bli en social
entreprenör!

Hitta tips 
och stöd!
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INLEDNING

Denna guide är framtagen till dig som är eller funderar på att bli en social entreprenör. Vi hoppas 
att den ska ge dig tillräckligt med tips och stöd att på egen hand hitta en finansieringslösning 
som passar just dina behov. Behöver du mer hjälp bistår Coompanion med kostnadsfri rådgivning 
när du vill starta ett kooperativt företag. Vi finns med kontor och personal på 25 platser i Sverige.

I denna version av vår finansieringsguide har vi även tagit med en introduktion till finansiering 
av socialt byggande.

Lycka till med finansierandet av ditt sociala entreprenörskap!

Guiden är huvudsakligen sammanställd och producerad i samverkan mellan Coompanion Östergötland och Coompanion Mälar-
dalen. Redaktör: Jonas Lagander, Coompanion Östergötland, Layout: Emil Atak, Coompanion Mälardalen

Specialavsnitt ”Finansiering av socialt byggande”: I huvudsak framtagen av Coompanion Göteborgsregionen och Coompani-
on Östergötland inom ramen för projektet Divercity - för mångfald i stadsbyggande. Stort tack till projektmedarbetare Ylva 
Sandström, Kerstin Kärnekull och Staffan Schartner för input i arbetet.

Läs mer om projektet på divcity.se. Missa inte heller vår informationssida om socialt byggande, coompanion.se/byggabo
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...med arbetssätt 
som skapar 
delaktighet!
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OM SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 
OCH FINANSIERING

Socialt entreprenörskap är i grund som vilken annan form av entreprenörskap som helst. Det 
kräver finansiering och goda affärsmodeller för hållbarhet. Därför har du som social entreprenör 
anledning att titta på traditionella finansieringslösningar till ditt företagande. Precis som alla 
andra entreprenörer.

Samtidigt finns det tydliga särarter när det gäller verksamhets- och avkastningsmål. Det gör att 
det finns kompletterande möjligheter att hitta finansiering. 

Vad kännetecknar socialt entreprenörskap?
Socialt entreprenörskap innefattar någon eller flera av nedanstående kategorier. 

1: Sociala företag - där de sociala vinsterna är minst lika viktiga som de ekonomiska. Ibland viktigare. 
Det handlar om samhällsentreprenörskap ur ett brett perspektiv. 

2: Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) – som utan privata vinstutdelningsmöjligheter och 
med arbetssätt som skapar delaktighet, skapar vägar in på arbetsmarknaden för grupper som 
står långt ifrån den. 

3: Sociala innovationer – som innefattar processer där målet är att lösa samhällsproblem med 
nya innovativa idéer. Ett gränsland mellan näringsliv, offentlig verksamhet och civila samhället. 

SAMLINGSSAJTER
Det finns några helt eller delvis offentligt stöttade hemsidor för socialt entreprenörskap som är 
värda att följa. Dessa uppdateras då och då varför det är viktigt att hålla sig à jour.  
Mötesplats social innovation (MSI) vid Malmö Högskola. Här finns rapporter, senaste nytt och 
även listning av organisationer i Sverige som stödjer sociala innovationer och samhällsentrepre-
nörskap. I skrivande stund saknas en fullödigt samlande sajt för ASF-sektorn.

Hemsida: socialinnovation.se

SKOOPI – om arbetsintegrerande sociala företag
”Sociala företag i samverkan” (sofisam.se) var Tillväxtverkets tidigare informationssida om ”ASF”.   
Där fanns utförlig information om förutsättningar för att starta och driva ASF – inklusive en sida 
om finansieringsmöjligheter. Nu drivs verksamheten vidare i nya former efter nytt regerings-
uppdrag och det är inte riktigt lika enkelt att hitta samlad information om ASF. 

Självfallet finns information fortfarande att hitta, bland annat på verksamt.se och Coompanion.se. 
Framförallt kan du hitta stöd hos SKOOPI som är intresseorganisationen för arbetsintegrerande 
sociala företagssektorn i Sverige. SKOOPIS hemsida och deras kansli är en bra början i ditt 
kunskapssök. 

Hemsida: skoopi.coop

http://socialinnovation.se
http://skoopi.coop/
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ORGANISATIONER SOM STÖTTAR 
SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP

Det finns en rad olika organisationer som stöttar socialt entreprenörskap, förutom Coompanion. 
En av de största och mest kända i världen är Ashoka. Ashoka myntade begreppet ”socialt entre-
prenörskap” och stöttar sociala entreprenörer både med finansiering, utbildning och nätverk. 
Organisationen finns idag i över 80 länder.

I Sverige finns organisationer som Inkludera Invest, Centrum för socialt entreprenörskap i Sverige 
(CSES) och SE Forum som i ideell form på olika sätt stöttar sociala entreprenörer. Raoul 
Wallenberg Academy är en annan organisation som i samarbete med Ashoka utbildar unga i 
socialt entreprenörskap.

Länklista
ashokanordic.org
inkluderainvest.se
cses.se
se-forum.se
raoulwallenberg.se   

seupp.org
so-in.se

https://scandinavia.ashoka.org/
http://inkluderainvest.se
http://cses.se/
http://se-forum.se/
http://raoulwallenberg.se
www.seupp.org
http://so-in.se
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IMPACT INVESTMENT

Impact investment kallas ibland för ”påverkansinvesteringar”. Det handlar om att vid sidan om 
finansiell avkastning uppnå olika sociala- eller miljömässiga mål genom aktiv påverkan. Påver-
kansinvesteringar som samhällsverktyg är under utveckling men växer stadigt. Enligt en inter-
nationell undersökning från 2015 når påverkansinvesterare i högre grad sina satta mål, än inte. 
Detta ger en indikation om att risktagandet i huvudsak bör vara hållbart inom sektorn redan 
idag. Det som tycks vara problemet för snabbare expansion är att det inte finns tillräckligt med 
objekt att investera i. Detta kan bero på att utbildningar för sociala entreprenörer som lär ut hur 
man når investeringsmognad tyvärr inte är så vanliga. Likväl är infrastrukturen för att sammanföra 
sociala entreprenörer med påverkansinvesterare underutvecklad.

Det finns många olika organisationer som arbetar med impact investment. Den största interna-
tionella är GIIN – Global Impact Investment Network som gör mycket research i ämnet (bland 
annat den ovan nämnda). På deras sajt kan du hitta intressanta rapporter och nyheter. I Sverige 
har vi Impact Invest Scandinavia, en intermediär för påverkansinvesteringar, samt SWESIF som 
arbetar med att öka kunskapen om hållbara investeringar. 

Är du intresserad av impact investments rekommenderar vi dig att höra av dig till någon av de 
svenska organisationerna som arbetar med detta. ALMI Invest kan också vara en möjlig ingång, 
även om den organisationen mest jobbar med traditionellt riskkapital inom privat näringsliv så 
kan det finnas viss kunskap och vägledning att hitta för en social entreprenör.

Norrsken Foundation är en privat finansierad organisation som stödjer och investerar i både 
vinstdrivande företag och ideella organisationer, beroende på vilken lösning den tror kan skapa 
mest positiv påverkan på samhället. Inriktningen handlar om att förena nyskapande teknik med 
global samhällsnytta. Norrsken Foundation som är baserade i Stockholm driver även Europas 
största hub för innovation inom detta fält - ”Norrsken House”. Nyligen startade man även en hub 
i Rwanda.
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Connect Sverige är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital 
från näringslivet. Här finns riskkapital att söka om du har en riktigt bra och trovärdig affärsidé. 
Sociala entreprenörer är inte en traditionell målgrupp för Connect Sverige, men eftersom risk-
kapitalister är individer kan det finns möjligheter att hitta en matchning av intressen. Det kräver 
dock lite tur, bra förberedelser och en riktigt bra affärsmodell med god tillväxtpotential. Connect 
Sverige erbjuder även utbildningar, coachning och mentorer för företag i olika stadier av 
utveckling och investeringsbehov.

Länklista
thegiin.org 
impactinvest.se
swesif.org 
almi.se/Almi-Invest 
norrskenfoundation.org
connectsverige.se
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https://thegiin.org
http://impactinvest.se
http://www.swesif.org
http://www.almi.se/Almi-Invest
http://norrskenfoundation.org
http://connectsverige.se
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PROJEKTFINANSIERING   

Att driva projekt med offentliga medel är ett vanligt sätt att starta sociala företag och genomföra 
andra satsningar kopplade till socialt entreprenörskap. Kriterierna för olika fondprogram ändras i 
många fall år från år. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad regelbundet om projektfinansiering 
är något man vill arbeta med.

Även privata välgörenhetsstiftelser kan ibland vara en hjälp för att hitta finansiering. Sådana 
finns både lokalt, regionalt och nationellt. Kronprinsessparets stiftelse som ger medel till aktiviteter 
som främjar barn och unga med funktionsnedsättning, är ett exempel.

Det finns vissa utmärkande organisationssajter och samlingssajter du kan använda för att hålla 
dig uppdaterad. Vi rekommenderar nedanstående.

Länklista

EU-fonder
eufonder.se

Svenska och nordiska 
fonder/projektmedel
arvsfonden.se 
arvsfonden.se/andra-fonder
sjv.se (endast för landsbygdsprojekt)
si.se 
vinnova.se 

Länsstyrelsernas gemensamma 
stiftelsedatabas
Hemsida: lansstyrelsen.se 
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http://eufonder.se
http://arvsfonden.se
http://arvsfonden.se/andra-fonder
http://sjv.se
http://si.se
http://vinnova.se
http://www.lansstyrelsen.se
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Lokalt ledd utveckling genom Leader 
Lokalt Ledd Utveckling (LLU) med leadermetoden är för dig som vill driva utvecklingsprojekt 
på landsbygden. 42% medfinansiering krävs, vanligast är att denna består av ideellt arbetade 
timmar. Detta är ett vanligt sätt för lokala föreningar och företag att vara med och utveckla 
landsbygden där de själva verkar. 

Kontakta de eller det leaderkontor med ansvar för din kommun för att lära mer om denna 
projektstödform. Du hittar samtliga kontor på Jordbruksverkets hemsida.

Hemsida: sjv.se (undersida om LLU) 

10 tips för dig som vill söka projektmedel:
1:  Ta reda på vilka ansökningar som är aktuella just nu. Håll dig uppdaterad.
2:  Lägg upp ditt arbete så att du fokuserar på utlysningens mål i första hand. 
3:  Ta fram mycket fakta som stärker ditt ”case”. 
4: Visa tydligt vem du ska ha till hjälp, när och hur mycket. Öka din trovärdighet med 
 exempelvis trovärdiga personer i styrelsen eller genom rekommendationer/
 hänvisningar.
5:  Skriv ansökan själv eller i team med kollegor och inte efter en färdig mall. Håll 
 realistiska mål och ramar.
6:  Lobba, ring, fråga och gå på möten.
7:  Var noga med motfinansiering. Beskriv vad det sociala företaget/kooperativet 
 är villiga att satsa i pengar och eget arbete. Lite mer än minimum rekommenderas.
8:  Visa tydligt vem som ska genomföra ditt projekt. Vid presentation, ta med 
 nyckelpersonerna.
9:  Var mycket noggrann med budgetbeskrivningen, uppdelning av kostnadsställen 
 och så vidare.
10 :  Tänk på att de vissa EU-bidrag och Svenska Institutet kräver samarbete med 
 andra Europeiska aktörer. Läs reglerna noga. Tänk igenom vem och varför du 
 kan ha nytta av dessa.”
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https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-ledd-utveckling-genom-leader
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EGET KAPITAL    

Alla företag behöver ett eget kapital, vilket i de flesta fall även är en förutsättning för att få banklån. 
Att låna av släkt och vänner kan vara lockande – men här finns en risk att om det går dåligt så 
förlorar man värdefulla sociala band.

För att hushålla väl med sitt egna kapital finns olika strategier. På ”näringslivsspråk” kallas detta för 
”bootstrapping” – att jobba aktivt för att hitta lösningar som minskar behovet av likviditet och 
därmed bevarar verksamhetens soliditet.

Exempel på bootstrapping kan vara att:

• låna resurser av andra utan räntekostnad 
• vara noggrann i valet av leverantörer och jämföra dessa mot varandra för att hitta bästa 
 pris (låt dem gärna känna till att du jobbar så)
• använda barteravtal (B2B-byteshandel) för att minska behovet av likviditet för att 
 genomföra transaktioner
• hitta samverkanspartners som kostnadsfritt låter ditt varumärke exponeras i sin 
 marknadsföring
• skapa flera olika användningsområden för en given tillgång
• ta betalt i förskott
• hitta offentliga bidrag
• leasa resurser till företaget efter behov och likviditet
• bygga kompetens utan kostnad genom att engagera studenter i examensprojekt
• använda studieförbund till studiecirklar
• söka kunder som efterfrågar konsulthjälp inom ett område du vill fördjupa dig inom, 
 de första kunderna kan då finansiera din egen kompetensutveckling

En enkel strategi kan vara att helt enkelt vara uppmärksam på bootstrappingmöjligheter när de 
uppenbarar sig och se till att använda dem. Agera direkt, spara din likviditet på kort sikt och 
främja din soliditet på lång sikt.



13

HÅLL KOLL PÅ DITT EGET KAPITAL!

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL:

Vad är budget och budgetering?
En budget är en prognos av företagets 
ekonomiska händelser under kommande 
räkenskapsår. Budgetering är den process 
som leder fram till en budget.

Vad är Resultat?
Resultat är en ekonomisk term och är ett 
samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och 
förlust. Resultatet beräknas genom intäkter 
minus kostnader. 

Vad är Likviditet?
Likviditet är ett mått på ett företags 
kortsiktiga betalningsförmåga.

Vad är Soliditet?
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur 
stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Resultatbudget
En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.

Likviditetsbudget
En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar.

Investeringsbudget
En investeringsbudet är en uppställning av kostnader du måste täcka för maskiner, varulager, 
lokal med mera för att kunna starta verksamheten. Vid byggnation handlar det om konsult- och 
arkitektkostnader, byggnadsmaterial, entreprenad, tomtkostnad, med mera.

Marknadsföringsbudget
En marknadsföringsbudget visar hur marknadsföringskostnaden fördelar sig på olika kampanjer och 
hur marknadsföringens kostnader och intäkter samspelar med marknadsplanen i din affärsplan.
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CROWDFUNDING    

Crowdfunding är en nygammal metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig 
till ett stort antal finansiärer. Dessa investerar små summor pengar var för sig för att tillsammans 
skapa en större summa. Detta sker i huvudsak idag via internetbaserade system, men kan även 
ske direkt mellan intressenter, t ex grannar, inom byalaget och så vidare. 

En lyckad crowdfunding-kampanj online innebär att man skapat rätt förutsättningar för kompo-
nenterna produkt, video-pitch och community. Din produkt bör vara på minst prototypstadiet 
så att du har något att visa upp och den måste lösa ett problem som tilltalar många människor. 
Investerarna måste få något de verkligen vill ha - antingen för egen konsumtion eller känslan 
av att vara med och förbättra världen. Investerarna nås via (och ingår i) det community som 
kampanjen och förarbetet bygger upp. Den absolut viktigaste komponenten för att bygga sitt 
community är en bra video-pitch, men det är också mycket viktigt att i förarbetet bygga en 
e-postlista och forum på social media med rätt typ av deltagare.

OBS: Innan du startar din crowdfunding-kampanj är det viktigt att du känner till vilka momsregler 
som gäller. Generellt sett så måste moms redovisas om insamlingen sker i utbyte mot varor och 
tjänster, exempelvis förköp av en bok eller film. Vid symboliska motprestationer, insamling till 
välgörenhet eller vid ersättning i företagsandelar (equity) eller om det handlar om lån av pengar så 
behöver inte moms redovisas. Vi rekommenderar att du läser skatteverkets utlåtande om momsregler 
för crowdfunding. Detta har diarienummer 131 221169-16/111 och hittas på skatteverkets hemsida.

(https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354356.html?date=2016-05-20)

Idag finns flera crowdfunding-plattformar tillgängliga. Visa är generella, andra har särskilda 
inriktningar, t ex mot fastigheter eller välgörenhet.

Nedan listas några exempel.

• Kickstarter, kickstarter.com
• Indiegogo, indiegogo.com
•  GoFundMe, gofundme.com
•  Gofundme Charity, charity.gofundme.com
• Fundedbyme, fundedbyme.com/sv
• Crowdculture, crowdculture.se
• Crowdcube, crowdcube.com
•  Invesdor, invesdor.com/en
•  Pepins, pepins.com
•  Tessin, tessin.com/sv/

Vänd dig till ett 
stort antal 

finansiärer.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/354356.html?date=2016-05-20
https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
gofundme.com
charity.gofundme.com
https://www.fundedbyme.com/sv/
https://www.crowdculture.se/
https://www.crowdcube.com/
invesdor.com/en
pepins.com
tessin.com/sv/
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10 tips att tänka på inför kampanjen
1:  Max 3 min är lagom för en video-pitch. De 30 första sekunderna måste vara 
 riktigt intressanta. Sammanfatta projektet tydligt med en personlig pitch som 
 inledning. Uppmana tittaren att agera som avslut.
2:  Se till att ha fler som hjälper dig att sprida kampanjen. Teamets aktivitet måste genom-
 syra hela kampanjtiden. Tänk på att investerare även kan finnas utanför internet.
3:  Uppdatera regelbundet och håll ditt community informerat om vad som händer. 
 Att be om återkoppling för att förbättra kampanjen kan vara en god idé.
4:  Minst ett halvår innan kampanjen startar behöver du börja bygga ditt community 
 av intressenter, du kan börja sprida videon direkt inom det nätverket. Bygg 
 gärna en e-postlista för ditt community så att du når intressenterna snabbt 
 och effektivt.
5:  En kampanjsida ska vara kort och enkel. Relevant text, bilder och grafik behöver 
 inte vara omfattande. Sign up-sidan ska innehålla en kort produktbeskrivning, 
 video/bild och en sign up-ruta. Inget mer.
6:  Belöningarna till din målgrupp behöver analyseras noga. Likväl hur mycket de 
 kan tänkas vilja investera per person. Anpassa erbjudandet efter det.
7:  Når du inte minst 20% av målsumman snabbt vid lanseringen bör du fundera 
 kring om produkten är tillräckligt bra, eller om du gjort ditt förarbete bra nog. 
 Kanske bör du vänta till senare för att fortsätta kampanjen?
8:  Indiegogo erbjuder en ”flexibel fund” som gör att du kan fortsätta samla in 
 pengar efter kampanjen, även om du inte når målet.
9:  Sätt rimliga mål, att nå en miljon är mycket svårt och kräver mycket tid. 
 50 000–100 000 kan vara svårt nog. Särskilt för en start-up. Att satsa på flera  
 små lyckade kampanjer istället för få stora med högre risk att misslyckas kan 
 vara en god idé.
10:  Video-pitchen är det den viktigaste delen av din kampanj. Den ska locka tittaren  
 till att dela den vidare i sociala medier. Vissa menar att inte mindre än 5% av 
 din målsumma bör läggas på video-pitchen. 
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FINANSIELLA AKTÖRER    

BANKER
Sociala företag är fortfarande relativt okända inom bankvärlden. I en undersökning genomförd 
av Tillväxtanalys visade det sig att bara en handfull av tillfrågade sociala företag hittat finansiering 
hos banker. Anledningar till det kan bland annat vara svårigheter för banken att bedöma affärs-
mässigheten, risken och återbetalningsförmågan. Det kan även handla om brister på säkerhet 
samt i vissa fall problem i ägarnas privatekonomi.

Eftersom traditionella banker har tydliga regler för sin kreditgivning som kräver säkerheter och 
samtidigt ofta inte har erfarenhet av socialt företagande/entreprenörskap så finns tröskeleffekter 
som visat sig svåra att ta sig över. Men självklart går det att få lån av vanliga banker under rätt 
förutsättningar. Historiskt har det visat sig att sparbanker och medlemsbanker varit mer 
behjälpliga med lån till företag inom social ekonomi. Försök gärna låna hos en sådan bank innan 
du prövar en konventionell bank. 

För att hitta en lokal sparbank i ditt område kan du kontakta Sparbankernas Riksförbund. JAK 
Banken och Ekobanken är exempel på medlemsbanker som verkar nationellt. 

Nedanstående uppgifter är bra att känna till. Banken kommer att fråga efter detta när du ansöker 
om lån.

1: Information om dig och din affärsidé
• Affärsplan – vad ska du göra med lånet?
• Betalflöde – hur ser likviditeten ut, hur tar företaget betalt?
• Sparande – hur ser din soliditet ut och finns plan för sparande?
• Finansiering – hur behöver lånet vara utformat för att passa i ditt företags totala 
 finansieringsplan?
• Försäkring – vad händer med företaget om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka?

2: Säkerheter till företagslånet
Banken tar låg risk och vill ha säkerhet kopplat till lånet. Säkerhet kan exempelvis vara tillgångar i 
företaget som varulager, kundfordringar eller att du som privatperson tar risken för lånet.

MER SOM ÄR BRA ATT VETA 
ALMI kan gå in med kompletterande investering till högre ränta. Vanligen cirka en tredjedel av 
totalbeloppet. Du kan även ansöka om mikrolån hos ALMI, upp till 250 000 SEK. 

Det krävs i de flesta fall eget kapital i någon form i en helhetslösning för företagets finansiering 
för beviljande av ett lån. Se till att din affärsplan, likviditetsbudget och resultatbudget är i 
ordning inför bankbesöket. Coompanion har mallar för affärsplanen du kan utgå ifrån. ALMI 
har bra kalkylmallar till dina budgetberäkningar.
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Länklista
almi.se 
jak.se 
ekobanken.se
sparbankerna.se
coompanion.se 

Låna gärna hos 
en spar- eller 
medlemsbank!
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www.ALMI.se
www.jak.se
www.ekobanken.se
www.sparbankerna.se
coompanion.se
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MIKROFONDEN SVERIGE
I Sverige finns en nationell kreditgaranti- och social investeringsverksamhet som heter ”Mikro-
fonden Sverige”. Den organisationen är till för att stötta den sociala ekonomin och ägs och drivs 
bland annat av Coompanion, Ekobanken, JAK Banken och Hela Sverige Skall Leva. Den nationella 
organisationen har tillstånd från finansinspektionen att erbjuda finansiella tjänster. Regionala 
Mikrofonder som är knutna till Mikrofonden Sverige finns utspridda i stora delar av landet. 

Coompanion kompletterar Mikrofonden med kostnadsfri rådgivning till de aktörer som Mikro-
fonden stöttar eller vill pröva lämpligheten i att stötta. Ofta är rådgivningen hos Coompanion 
det enda stödet som situationen visar sig behöva.

De regionala Mikrofonderna erbjuder garantier och mikrolån men även kapitalinvesteringar till 
företag, föreningar, kooperativ samt andra former av verksamheter och projekt inom social ekonomi 
och lokal utveckling. Är ni en ekonomisk förening så är investerande medlemskap en möjlighet 
för din regionala Mikrofond att kunna gå in med socialt riskkapital direkt i er verksamhet. 

Sociala entreprenörer med tydlig inriktning mot de globala målen har generellt goda möjligheter 
att få en ansökan prövad hos Mikrofonden.

Garantier kan ges för
• kontokredit
• banklån & investeringar
• banklån innan projektbidraget kommer
• hyra av lokal

Kapital kan placeras i
• förlags- eller investerande medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
• aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och AB (svb) (så kallade ”bygdebolag”)

Ansökan om stöd görs alltid i första hand till de regionala fonderna som listas på Mikrofonden 
Sveriges hemsida. 
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Länklista
mikrofonden.se   
globalamalen.se 

www.mikrofonden.se
globalamalen.se
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OFFENTLIGA ORGANISATIONER    

Kommuner och regioner 
Samverkan med kommuner och regioner för att hitta finansiering finns det 
olika exempel på. För arbetsintegrerande sociala företag finns anpassade 
sätt att hitta samverkan. Det kan handla om allt från subventionerade lokaler 
till stöd med utrustning och i vissa fall även handledarskap. Sådana stöd kan 
vara ett sätt att komma igång för ett nytt ASF. 

Ett viktigt stödverktyg till ASF är upphandling med social hänsyn som både 
regioner och kommuner kan använda sig av. Det innebär att man ställer 
krav på olika sociala aspekter i upphandlingen, exempelvis praktikplatser 
eller att delar av personalen ska anställas med stöd från arbetsförmedlingen. 

Sedan januari 2017 är det även möjligt för kommuner och regioner att upphandla 
med så kallade ”reserverade kontrakt” vilket särskilt gynnar arbetsinte-
grerande sociala företag – men även olika offentliga sysselsättningsverk-
samheter och arbetsmarknadsåtgärder. Mer om detta kan du läsa på 
upphandlingsmyndighetens hemsida.

Andra former av socialt entreprenörskap, än bara just ASF, kan ofta vara 
förenliga med samverkan med kommuner och regioner via andra metoder. 
Här kan exempelvis avtalsformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara 
en öppning, likväl som direktupphandling av varor och tjänster till belopp 
under 615 312 SEK. Ett exempel är föreningen Idrott utan gränser (IUG) 
som motverkar utanförskap hos unga genom att introducera dem till olika 
idrotter. Målet är att skapa en meningsfull fritid som avhåller målgruppen 
från destruktiva aktiviteter. IUG finns i många olika kommuner och i vissa 
av dem, exempelvis Linköping, finansieras de via IOP.

För att kunna bli aktuell för ett IOP krävs att det inte finns någon konkurrens-
situation att vårda och att föreningsbidrag inte är lämpligt i sammanhanget. 
IOP skall med andra ord skapa verksamhet som är utöver kommunens vanliga 
åtaganden till stöd av föreningar och bortom LOU. IOP är tidsbestämda, kräver 
att samtliga parter bistår med resurser samt kan bara etableras på initiativ från 
en aktör inom social ekonomi. Vill du lära mer om IOP rekommenderas kontakt 
med organisationen FORUM – som tog fram det juridiska underlaget till IOP.

Ett avancerat sätt att samverka med kommuner är ”socialt utfallskontrakt” 
(ENG: Social impact bonds). Ett sådant testas av Norrköpings kommun till-
sammans med ett impact investmentbolag. Det handlar om att en social 
entreprenör finansierar och utför aktiviteter med fokus att lösa ett socialt 
problem åt kommunen. Om satsningen lyckas betalar kommunen för sats-
ningen retroaktivt. Går det över förväntan blir det även ett litet extra tillskott 
till den sociala entreprenören/investeraren. Detta är inget för små aktörer 
utan kräver mycket kapital och stark tro på att satsningen lyckas. Mer om 
”social impact bonds” kan du läsa hos Mötesplats Social Innovation. På 
Norrköping kommuns hemsida finns information om den nämnda satsningen.
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Länklista
upphandlingsmyndigheten.se 
socialforum.se (sökord: ”Idéburet offentligt partnerskap”)
socialinnovation.se
norrkoping.se (sökord: ”socialt utfallskontrakt”)

Sociala investeringsfonder
Sociala investeringsfonder innebär att en kommun eller region avsätter 
medel i en intern fond som används för finansiering av sociala utvecklings-
projekt. Syftet är att ge såväl långsiktiga samhällsekonomiska som mänskliga 
vinster. Medel som används i fonden skall successivt återföras av de enheter 
som gynnas av de besparingseffekter som den sociala investeringen förväntas 
skapa. På så vis kan fonden återanvändas till nya insatser.

Exempel på investeringar kan vara ny metodik som får fler barn att klara 
skolan, ökar möjligheterna för föräldrar i utanförskap att komma i syssel-
sättning (och därmed visa sina barn värdet av att gå till ett dagligt arbete) och 
liknande. Det är inte alla sociala investeringsfonder som är öppna för externa 
ansökningar. Vid sådana lägen fungerar det ibland för enheter att samverka 
med externa aktörer som utförare. Se till att uppehålla goda relationer till 
tjänstemän och läs igenom den sociala investeringsfondens kriterier noga 
för att se hur din organisation kan hjälpa kommunen eller regionen att nå 
ett bättre resultat.

Erfarenhetsmässigt har det visat sig svårt för externa aktörer att beviljas 
medel direkt från sociala investeringsfonder. Kvaliteten på förarbetet och 
förankringsarbetet gentemot den offentliga organisationen är av hög vikt 
för att du ska kunna lyckas.

Kontakta din kommun eller region direkt för att höra om de har en social 
investeringsfond och hur kriterierna för den ser ut om så är fallet.

Samverka med 
kommuner 

och regioner!

http://upphandlingsmyndigheten.se
http://socialforum.se
http://socialinnovation.se
http://norrkoping.se
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Statlig myndighet, Arbetsförmedlingen
En viktig del för de arbetsintegrerande sociala företagens ekonomi, likväl som för många ideella 
föreningars, är avtal och stöd från Arbetsförmedlingen. Stöd från Arbetsförmedlingen är kopplade 
till individen och inte till företaget. Med andra ord kan det inte användas som en ”intäkt” utan 
det är ett stöd som möjliggör anställning av personer som annars inte hade kunnat jobba. Ofta 
har personerna nedsatt arbetsförmåga vilket är det som anställningsstödet ska kompensera 
arbetsgivaren för. ASF har som kärnverksamhet att hjälpa sådana personer att rehabiliteras och 
inkluderas på arbetsmarknaden varför dessa stöd är av avgörande betydelse.

Stöden och programmen från arbetsförmedlingen ändras utifrån politisk vilja så du måste själv 
hålla dig uppdaterad på vad som gäller. Var också medveten om att politiska beslut kan påverka 
din verksamhet kraftigt om du byggt upp ditt sociala företagande på ett sätt som skapar beroende 
till sådana stöd.

Länklista
arbetsformedlingen.se

Statlig myndighet, Socialstyrelsen
En möjlighet till finansiering, om du arbetar med socialt arbete och folkhälsa, kan vara att söka 
statsbidrag från Socialstyrelsen. Dessa statsbidrag ändras år från år så du bör hålla dig uppdaterad 
genom återkommande besök på hemsidan.

Länklista
socialstyrelsen.se/statsbidrag  

Samordningsförbund
Samordningsförbund är en frivillig samverkanslösning mellan kommuner, regioner, arbetsför-
medlingen och försäkringskassan. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i 
förvärvsaktiv ålder (vanligen 20–64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
och uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till 
att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta 
insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande 
insatser på individ- och gruppnivå.
 
För den sociala entreprenören finns ingen finansiering eller annat stöd att hämta direkt från 
samordningsförbundet. Alla kontakter måste gå via huvudmännen som samordningsförbunden 
kan finansiera åtgärder åt, exempelvis genom upphandling. Insatser som kan komma i fråga är:

• Arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser på arbetsintegrerande sociala företag.
• Finansiering av handledare, anställd hos någon av parterna, för att stödja målgruppen på 
 arbetsintegrerande sociala företag.

Vill du lära mer om- eller etablera kontakt med samordningsförbunden i ditt län så hittar du deras 
kontaktuppgifter hos FINSAM - samordningsförbundens gemensamma plattform i Sverige.

Länklista:
finsam.se

http://arbetsformedlingen.se
http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag
finsam.se
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Jämställdhet 
=

hållbarhet!
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SVENSK BARTER 
– BOOTSTRAPPING TILLSAMMANS

Coompanion stöttar Sveriges första kooperativa bytesring för företag och föreningar.  Svensk 
Barter, som denna start-up heter, är ett socialt entreprenörskap ägt och driftat av sina medlemmar. 
Medlemmarna gör affärer med varandra på barteravtal och hjälper varandra på olika sätt, exempelvis 
genom rekommendationer och ibland CSR-samverkan.

Värdena som omsätts i barterhandeln registreras i en mjukvara där medlemmarna har egna 
handelskonton med checkkredit. Därmed kan de byteshandla indirekt med varandra - köpa av A 
och sälja till B. Krediterna i handelsplattformen används som en komplementär valuta som enbart 
föreningens medlemmar kan använda. En sådan ”barterkrona” värderas nominellt som en vanlig 
svensk krona. Detta gör handeln smidig och lätt att bokföra. Skatteverket har ett officiellt utlåtande 
om gällande regler för handel mellan företag i bytesringar som är enkelt att följa. 

Fördelarna med Svensk Barter är att medlemmar kan omsätta annars osåld överkapacitet. Genom att 
skapa en helt ny kompletterande marknad för dessa överskott minskas slöseri och nya kunder 
medlemmarna annars inte haft tillkommer via handelsstöd från föreningen. Detta gör att den 
lokala ekonomin blir mer effektiv och hållbar, tror vi. Internationella erfarenheter och forskning 
tyder på just detta. 

Medlemmarna kan använda merförsäljningen i bytesringen för att byta till sig varor och tjänster 
de behöver för sin egen drift och utveckling och på så sätt slippa ta pengar från sin befintliga 
omsättning. Därmed kan de spara in likvida medel och stärka sin soliditet. Inte så dumt med 
extra soliditet i händelse av lågkonjunktur eller vid behov av medel till nya tillväxtsatsningar!

Låter det intressant? Smidigt nog är Svensk Barter nationellt verkande. Vilket företag eller förening 
som helst kan ansluta sig. Medlemskap regleras branschvis och ortvis. Det är bara att ansöka om 
medlemskap direkt på hemsidan.

Välkommen att besöka svenskbarter.se

http://svenskbarter.se
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Bli medlem i 

Svensk Barter! 

SVENSKBARTER.SE

”Som medlem så stärker du ditt företagande 

tillsammans med andra små och medelstora 

företag och föreningar runt om i hela Sverige!”

Vill du vara med och bygga ett lokalt bytesnätverk?
Handeln inom Svensk Barter blir bättre ju fler företag och föreningar från olika branscher/
verksamhetsområden som är medlemmar lokalt. För att starta en lokalavdelning kan flera 
organisationer gå samman och anmäla sig som medlemmar. Det kostar inget extra men genom 
att många blir medlemmar samtidigt så ökar möjligheterna till god handel genom större utbud 
och efterfrågan. Genom att bygga lokal handelsgemenskap tillsammans finns mycket att vinna 
för både sociala företag, föreningar och vanliga företag. Nedan listar vi branscher som kan vara 
lämpliga att ha med i sin lokala bytesgemenskap.

• Media (tidning, radio, tv)
• Restaurang
• Café
• Konferensanläggning
• Hotell/B&B/Vandrarhem
• Teambuilding
• Friskvårdstjänster
• Grafisk design
• Kontorsprodukter
• Fruktkorg och kaffemaskin
• Programmering
• Copywriting
• Coachning
• Webbdesign
• Personalrekrytering
• Verkstadstjänster
• Bilmekaniker/biltvätt
• RUT/ROT-tjänster (ger dock ej skatteavdrag på barteravtal)
• Leasingtjänster (datorer, bilar, mobiltelefoner, redskap, massagestol till kontoret mm)

Självfallet kan även stora företag vara med i gemenskapen. Svensk Barter har kontakter med 
utländska företagsbytesringar som vid rätt matchning möjliggör både import och export på 
barteravtal.

• Kontorshotell
• Utbildning
• Frisör
• Detaljhandlare
• Livsmedel
• Tvätterier
• Upplevelser/turism
• Datorreparation
• Försäljningskonsult
• Bageri
• Transport
• Heminredning
• VVS/rörmokeri
• Flytthjälp
• Skatteplanering
• Privat sjukvård/tandvård
• Tryckeri
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FINANSIERING AV SOCIALT BYGGANDE

Socialt entreprenörskap på bygg- och fastighetsmarknaden kan ta olika former. Byggemenskaper, 
bogemenskaper, kooperativa tiny house-boenden, självbyggeriföreningar, ekobyar och bygdebolag 
som äger och hyr ut boenden är exempel inom denna kategori. Även förenings- och företagshus 
kan etableras med sociala bygg- och förvaltningsmetoder. Detta är utmärkta lösningar för att 
uppföra byggnader på orter där kommersiella intressen inte är närvarande eller ointresserade, 
eller för personer i grupp med särskilda behov och önskemål de vill lösa gemensamt. 

Kärnpunkten i denna form av socialt entreprenörskap ligger i att byggprojekten sker tillsammans 
eller med hög grad av lokal delaktighet samt utan privat vinstutdelningsintresse. Vinster kan 
såklart användas till ändamål som gynnar samhället i stort.

När vi utgår från den sociala ekonomin så sker socialt byggande oftast inom ramen för en 
byggemenskap organiserad som ekonomisk förening. En växande sektor är även lokala utveck-
lingsbolag (även kallade ”bygdebolag”) organiserade som AB (svb).

Läs mer om projektlotsar och byggemenskaper på Föreningen för byggemenskapers hemsida: 
byggemenskap.se

Läs mer om de olika statliga stöden som finns för socialt byggande på Boverkets hemsida: 
boverket.se

Särskilt rekommenderar vi dig att läsa om 
• investeringsstöd för hyresbostäder 
• Investeringsstöd för trygghetsboenden (om tillämpligt)
• Startstöd för byggemenskaper
• Kreditgarantier 

Vill du veta mer om socialt byggande?
Läs mer på: coompanion.se/byggabo    

BRF-gården
”Det här är broschyren för dig som vill skapa  

ett hållbart boende tillsammans med andra eller som arbetar  

professionellt med bostadsutveckling.”

Bygga och bo hållbart 

tillsammans

INTRODUKTION AV  

BYGG- OCH BOGEMENSKAPER

byggemenskap.se
boverket.se
https://coompanion.se/coompanion/bo-och-byggemenskaper/
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 Idéskede
• Diskutera egeninsatsen. Vad varje person 

bidra med? Krävs det att medlemmarna 
säljer en annan fastighet eller har de kapital 
från annat håll?

• Hur kan externa finansiärer bidra? Till 
exempel med borgen, insatser, kapital, lån.

• Gör investeringsbudget, startbudget, 
resultatbudget, likviditetsbudget.

• Cash management –hantering av sena 
betalningar och liknande.

• Hitta dialog med externa parter om exem-
pelvis gemenskapslokaler, butiksyta eller 

SOCIALT BYGGANDE GENOMFÖRS 
I FYRA FASER: 
Samtliga med olika finansieringsbehov och finansieringslösningar.

förskola som delfinansiering av bygget.
• Sök projektmedel för tidiga fasen, exempelvis 

från EU-programmet Leader.
• Ta reda på om betalningen för markan-

visningen kan senareläggas.
• Arrendera tomten istället för köpa?
• Analysera och planera momsdelen av 

projektet.

Utformningsskede
• Gör en detaljerad likviditetsbudget.
• Förhandla med konsulter om möjlighet 
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till senareläggning av betalningar.
• Går det att hitta villkorade lån från externa 

parter och medlemmar? 
• Är en crowdfundingkampanj tillämpbar?
• Bygg upp prospektet så att det finns en 

exit-möjlighet, alltså en chans att sälja 
vidare till andra parter om samarbetet 
fallerar och få ersättning för de kostnader 
man lagt ut.

• Förhandla med banken om att få ned 
kostnader för byggkreditivet.

• Gör noggranna analyser av vad som 
driver kostnader och hitta möjligheter 
för ”bootstrapping”.

• Prata med Mikrofonden om garantier för 
banklån och privata finansiärer (inklusive 
eventuell crowdfunding-kampanj)

• Diskutera med Boverket om kredit- 
garantier.

• Diskutera med din Länsstyrelse om 
investeringsstöd för nya hyresbostäder, 
är tillämpbart.

• Diskutera öppningar för kommunal bor-
gen med din kommun. Vissa kommuner 
har givit borgen till boenden för äldre 
uppförda av byggemenskaper och lokala 
utvecklingsbolag, exempel är Nyköpings 
kommun och Tanums kommun. Andra 
kommuner är strikta med att aldrig ge 
borgen till socialt byggande.

Produktionsskede
• Nyttja byggkreditivet.
• Gör noggrann uppföljning av kostnader 

för att kunna behålla likviditet.
• Nyttja Boverkets kreditgarantier.
• Använd bootstrappings-möjligheter när de 

uppenbarar sig, exempelvis i relation till 
leverantörer (som ”förtroendeentreprenad” 
eller ”partnering”*) eller genom ideellt 
arbete, om tillämpbart (läs lagen noggrant 
först), vid enklare arbeten kopplat till 
byggnadsproduktionen.

* Entreprenad där beställare och entreprenör 
samarbetar exklusivt under hela byggproces-
sen, från planering till slutbesiktning. Det är 
ett systematiskt sätt att arbeta och utveckla 
byggprojektet tillsammans med delaktighet 
från både beställare och entreprenör. Inga 
fastprisstrukturer. Exit-möjlighet ska finnas.

Förvaltningsskede
• Finns rätt ekonomisk kompetens i styrelsen?
• Är hyresnivåer och eventuella insatser 

balanserade i relation till förvaltnings-
kostnader och lån?

• Finns plan för uppbyggnad av överskott 
inför framtida renoveringsbehov?

• Löpande uppföljningar av budget och 
kostnader är ett måste.

VILLA MÄLARHÖJDEN – SÅ FINANSIE-

Idé
Utformning 
Produktion
Förvaltning
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SÅ FINANSIERADE VI VÅR BYGGEMENSKAP!

Villa Mälarhöjden är en byggande bostadsrättsförening i Stockholm med 10 medlemmar. 
Så här såg deras finansiering ut i de olika faserna

Idéskede 
• Ideellt arbete

Utformningsskede
• Inlåning från medlemmar
• 400 000kr stöd Boverket

Produktionsskede
• Inlåning från medlemmar
• Byggkreditiv hos Ekobanken  
 med kreditgaranti från Boverket
• 600 000kr kreditgaranti Mikrofonden

Förvaltningsskede
• Ej tillämpbart. Produktionsskeded
• har i skrivande stund precis inletts.

Läs mer om Villa Mälarhöjden på 
deras hemsida: villamälarhöjden.se

HOGSLÄTTS VÄNBOENDE KOOPERATIV 
HYRESRÄTTSFÖRENING

Hogslätts Vänboende är en byggemenskap i Tanums kommun som färdigställt en bogemenskap 
med 12 lägenheter, främst till en äldre målgrupp (men inte uteslutande), till skäliga hyror.
 
Så här såg deras finansiering ut i de olika faserna.
 
Idé
• Ideellt arbete  
• Rådgivning från Mikrofonden och Coompanion

Utformning
• Projektledning helt ideellt arbete inkl. finansiell planering
• Arkitekten väntade med arvodet 
• Inlåning från medlemmar och vänner
• Crowdfunding från vänner (2% ränta)
• Kommunen omformulerade sin policy för borgen  
 så att kreditgaranti kunde ges inför bankbesöket

Goda exempel!

villamälarhöjden.se
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Bygg/Produktion
• Byggkontrakt i form av förtroendeentreprenad med takpris
• Projektledning helt ideellt arbete inkl. finansiell planering
• Medlemmar deltar i byggandet så mycket som möjligt, tex all byggstädning,  
 målning av ytter- och innerväggspanel innan uppspikning
• Byggkreditiv från banken
• Banklån ersätter byggkreditivet
• Statligt bidrag till små hyresrätter
• Statligt bidrag till solcellspaneler

Boende/Förvaltning
• Års-, styrelse- och boendemöten tar beslut på varsin nivå
• El-, vatten- avlopps- och fiberkostnaderna + sophantering betalas från föreningen 
• Delningsekonomi alltid när möjligt, tex en gemensam dator+skrivare, trädgårdsverktyg, 
 dammsugare, tvättmaskin osv 
• De boende deltar i hela förvaltning och skötsel av fastigheten, efter förmåga t.ex städningen 
 av de gemensamma utrymmen, trädgårdsområden.
• Kontinuerligt sökande efter hållbara vardagsformer för skötseln av fastigheten
• Hyresgästernas hyror finansierar driften, ränta på och amortering av lån, avskrivning på 
 anläggningstillgångarna samt avsättning för framtida underhåll av fastigheten. 

Läs mer om Hogslätts Vänboende på deras hemsida: hogslättsvänbo.se

31

http://hogslättsvänbo.se/
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IMPACT INVESTMENT MÖJLIGGJORDE 
SOCIALT BYGGANDE I GLESBYGD

I byn Kvarnvik i Åtvidabergs kommun skall 14 nya lägenheter uppföras och dessutom kom-
mer det att finnas funktioner som stärker det sociala kittet på plats, såsom en gemensam 
trädgård, växthus, gemensamhetslokal, verkstad, övernattningsrum och en bastuflotte invid 
stranden.

Entreprenören Conni Jonsson har valt att 
satsa egna pengar på detta sociala byggande. 
Tillsammans med sin svåger som står för 
byggandet och förvaltningsstöd lägger han 
grunden för den kooperativa hyresrättsför-
eningen ”Kvarnviks Strand”, helt utan eget 
vinstintresse. Conni Jonsson är uppvuxen 
någon kilometer bort, på en gård. Idag är han
bosatt i Stockholm, där han 1994 grundade 
det framgångsrika riskkapitalbolaget EQT 
som äger Kvarnviks Strand AB, företaget som
står för satsningen officiellt.

Genom sin sociala investering skapar Conni
Jonsson inte bara en bostad åt sin egen 
mamma som bor i Kvarnvik, där det saknas 
äldreboenden idag, utan lägger även ett bredare 
fokus på att bidra till ett bra lokalsamhälle
i bygden han själv kommer ifrån. Målet är 
attraktiva boenden med bra hyresnivåer 
som ska vara till nytta för byn för mycket 

lång tid framåt. Människor i bygden har varit 
delaktiga i processen och givit olika former 
av input. Coompanion har varit en av stöd-
funktionerna för att inspirera till delaktighet 
och rådge kring det juridiska i bildandet av 
föreningen.
 
Kvarnviks Strand-projektet klassas inte som 
byggemenskap enligt Boverkets kriterier och 
fick därför inget statligt byggemenskapsstöd.  
Däremot är investeringsstödet för hyresrätter
under behandling hos Länsstyrelsen och 
Kvarnviks Strand AB, förväntar ett positivt 
besked. Man fick även del av kreditgarantierna 
hos Boverket som täcker 90% av byggkreditivet 
hos banken vid byggande av hyresrätter.

Raymond van der Heijden är arkitekten som 
ritat husen och han har även nyligen utbildat 
sig till byggemenskapslots via Föreningen för 
byggemenskaper.
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Conni Jonsson
Social investerare
Kvarnviks Strand AB

Raymond van der Heijden
Arkitekt & Byggemenskapslots
Studio M2L - arkitektur & urban design

- Enligt mig är den viktigaste framgångsfaktorn 
för utveckling på landsbygden det lokala 
engagemanget och drivkraften, vilket Kvarnviks 
Strand är ett gott exempel på, säger Raymond. 
Samtidigt kan dessa lokala initiativ behöva 
stöd, både processtöd och ekonomiskt stöd. 
Därför är det bra att samhället utvecklar breda 
ekonomiska stödstrukturer till socialt byggande. 
Alla byar har inte tillgång till socialt riskkapital 
på samma sätt som Kvarnvik har haft i det här 
projektet.

I rollen som byggemenskapslots hoppas Raymond 
kunna vara med och bidra ytterligare till en 
social bostadsutveckling genom processtöd, 
inte minst på den svenska landsbygden. Han 
tillhör ”första kullen” av byggemenskapslotsar 
som utbildats i Sverige. Socialt byggande har 
fått ett riktigt uppsving de senaste åren och 
behovet av processtöd har ökat.

- Processtödets kostnad samt kostnader för 
exempelvis framtagande av idéskisser med 
mera kan täckas av Boverkets startstöd för 
byggemenskapsgrupper om man uppfyller 
kriterierna, berättar Raymond. Förhoppningsvis 
kommer även fler sociala investerare att få 
upp ögonen för den här marknaden med tiden. 
Det skulle hela samhället vinna på.

Läs mer om projektet Kvarnviks Strands hemsida: 

kvarnviksstrand.se

Tips! 

Det är bra att tidigt få en bild av vilka 
insatser som kan krävas ekonomiskt. 
På divcity.se och coompanion.se/
byggabo finns exempel på kalkyler 
och räknesnurra för byggande av 
t.ex. kooperativa hyresrätter eller hyres-
rätter genom AB (svb).
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OM COOMPANION    

Coompanion är företagsrådgivaren för alla 
som vill starta kooperativa företag eller an-
dra former av sociala entreprenörskap till-
sammans. 

Vi finns på 25 platser i landet och erbjuder 
personlig rådgivning – även online. Coom-
panion breddar entreprenörskapet och ger 
er som vill förverkliga företagsidéer till-
sammans skräddarsydd information, före-
tagsrådgivning och utbildning  – från idé till 
framgångsrikt företagande.

Socialt entreprenörskap är framtiden och 
hos Coompanion kan du som vill bedriva 
detta tillsammans med andra ta dina första 
steg med stöd från våra utbildade rådgivare. 

Välkommen att boka din rådgivning idag!

Du hittar oss på coompanion.se
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I den här guiden ger vi exempel på olika finansieringslösningar 
och strategier för olika behov och faser för dig som är social entreprenör. 

Vi reserverar oss för ändringar av dessa tips över tid.

Läs gärna mer på coompanion.se/finansiering

Stort lycka till med finansieringen 
av ditt sociala entreprenörskap!

http://coompanion.se/finansiering

