
 

Stöd att söka för Sociala Företag  
Denna guide är framtagen till dig som är eller funderar på att arbeta inom socialt entreprenörskap, 

samhällsentreprenörskap, socialt företagande eller liknande. 

 

Introduktion  
Om socialt entreprenörskap och finansiering  

Socialt entreprenörskap är i grunden 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. 

Socialt entreprenörskap innefattar någon eller flera av nedanstående kategorier. En bredare 

definition av socialt entreprenörskap är ”samhällsentreprenörskap” eller ”samhällsföretagande”. 

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 vinstintresse skapar nya 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.  

 

Utöver det finns det definitioner för vad som är sociala företag och vad som är arbetsintegrerande 

sociala företag (ASF) att förhålla sig till. Socialt företagande på regionuppsala.se 

Det har gjorts en hel del arbete kring vad för finansiering som finns för sociala företag. Det har 

skrivits många rapporter om vad sociala företag är och vilka särskilda förutsättningar de har. Nedan 

följer lite länktips: 

Sammanställning av vilka stöd sociala företag kan ta del av på verksamt.se 

Vilse i stöddjungeln på tillväxtverket.se  

Tillväxtverkets avrapportering av deluppdraget gällande finansieringsvägar för sociala företag 

delrapport finansieringsalternativ för sociala företag på tillvaxtverket.se 

Hela Sverige ska levas handbok i lokal finansiering på helasverige.se  

Landsbygdsnätverkets rapport om finansiering för nya företag på landsbygden på 

landsbygdsnatverket.se   

  

https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Naringsliv/Socialt-foretagande/
https://www.verksamt.se/fundera/socialt-foretagande/stod-for-sociala-foretag
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2017/2017-11-23-vilse-i-stod-djungeln.html
https://tillvaxtverket.se/download/18.6755bef16dbd23b4cb8b928/1571645484073/Delrapport%20finansieringsvägar%20soc%20ftg_Ä2018-257.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.6755bef16dbd23b4cb8b928/1571645484073/Delrapport%20finansieringsvägar%20soc%20ftg_Ä2018-257.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/handbok_2015.laett.pdf
https://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/gronanaringar/finansieringfornyaforetag.4.1cd096db168542f857ad89a4.html
https://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/gronanaringar/finansieringfornyaforetag.4.1cd096db168542f857ad89a4.html


 

Offentliga organisationer  
Möjlighet till stöd via offentliga organisationer finns. Det kan vara verksamhetsstöd, projektstöd, 

samverkan eller upphandling exempelvis.   

ASF:er eller andra sociala företag kan vara intresserade av upphandling med social hänsyn, 

reserverade kontrakt, Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller sociala utfallskontrakt.  

För att läsa mer kika in på följande länkar:  

Upphandling av sociala företag på upphandlingsmyndigheten.se 

Idéburet offentligt partnerskap på socialforum.se 

Norrköping kommuns arbete med ett socialt utfallskontrakt på norrkoping.se 

  

Kommuner 

Varje kommun arbetar med frågor kring sociala företag på olika enheter. Det kan exempelvis ligga 

under enheterna näringsliv, arbetsmarknad, socialt arbete eller landsbygd. 

 

Region Uppsala  

Region Uppsala arbetar i ett projekt fram till oktober 2020 med att stötta socialt företagande. Socialt 

företagande på regionuppsala.se 

 

Arbetsförmedlingen  

Man kan anställa med lönestöd från Arbetsförmedlingen. I och med omorganisationen på 

Arbetsförmedlingen är detta något som varit eftersatt. Exakt hur det ser ut nu vågar vi inte säga. Stöd 

för arbetsgivare på arbetbetsförmedling.se  

 

Tillväxtverket 

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. 

Utlysningar och stöd för företag på tillväxtverket.se 

 

Vinnova  

Vinnova har som uppdrag att stärka Sveriges innovationskraft och bidra till hållbar tillväxt. 

Erbjudande om finansiering på vinnova.se  

  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/integrera-socialt-foretagande-i-upphandling/
https://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/
https://norrkoping.se/nyheter/norrkopingsarbetemedsocialtutfallskontraktfarinternationelluppmarksamhet.5.4c7e81816e65962dce21fa.html
https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Naringsliv/Socialt-foretagande/
https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Naringsliv/Socialt-foretagande/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare
https://tillvaxtverket.se/finansiering/for-foretag.html
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/


 

Projektstöd  
Ett sätt att komma igång med sitt sociala företag eller att utveckla sin verksamhet kan vara genom 

projektstöd. Det går bland annat att söka stöd hos sina respektive kommuner: projektmedel, 

verksamhetsbidrag och företagsstöd. Det är även möjligt att söka stöd hos Region Uppsala i form av 

projektmedel, verksamhetsbidrag eller företagsstöd. Se mer om det under offentliga organisationer. 

Men det finns även många andra sätt att söka stöd, stipendier, fonder, stiftelser med flera.  

 

Det finns några sidor som har sammanställt information om fonder: 

Allmänna arvsfonden har listat många olika fonder som går att söka projektstöd hos på arvsfonden.se  

Sammanställning av EU- fonder på eufonder.se 

Länsstyrelsens sammanställda lista över möjliga stiftelser som man kan söka stöd hos. Det går att 

söka för sin aktuella kommun 

 

Allmänna arvsfonden  

Allmänna arvsfonden tillhandahåller projektstöd till nyskapande och utvecklande projekt för barn, 

ungdomar eller personer med funktionsnedsättning, samt lokalstöd för att bygga om, bygga till eller 

skapa en helt ny anläggning för att förverkliga en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer 

med funktionsnedsättning. Projektstöd till nyskapande och utvecklande projekt på arvsfonden.se 

 

Jerringfonden  

Jerringfonden en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med 

särskilda behov. Aktivitetsbidrag för föreningar på jerringfonden.se  

 

Myndigheten för ungdoms- och civilfrågor, MUCF  

Myndigheten för ungdoms- och civilfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det 

civila samhällets förutsättningar. Bidrag för att driva organisation eller till ett projekt på mucf.se  

 

Skandia, idéer för livet  

Idéer för liver stöttar förebyggande projekt som riktar sig mot barn och unga. Stipendier för lokala 

projekt på ideerforlivet.se 

 

Tillväxtverket  

Offentlig myndighet som har utlysningar där man kan söka projektstöd. Tillväxtverket har haft fokus 

på sociala företag under 2018–2020. Utlysningar på tillväxtverket.se 

 

Vinnova  

https://www.arvsfonden.se/andra-fonder
http://eufonder.se/
https://stiftelser.lansstyrelsen.se/
https://stiftelser.lansstyrelsen.se/
https://www.arvsfonden.se/
https://jerringfonden.se/foreningsliv-skolor/
https://www.mucf.se/bidrag
https://www.ideerforlivet.se/projekt/Om-lokala-projekt/
https://www.ideerforlivet.se/projekt/Om-lokala-projekt/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar.html


 

Offentlig myndighet som arbetar med att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och 

samhällsnytta. Erbjudande om finansiering på vinnova.se 

  

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/


 

Andra organisatorer, inkubatorer, nätverk och investerare  
Det finns många aktörer inom social innovation och sociala företag. På denna sida tar vi upp de som 

erbjuder kunskap med exempelvis nätverk, inkubatorsverksamhet eller projektpart samt de som 

erbjuder att gå in med kapitalinvesteringar. 

 

AIMday  

AIMday Välfärd är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika 

discipliner vid Uppsala universitet med externa parter (företag och organisationer) som arbetar med 

välfärdsfrågor. Kärnan är ett utbyte av kunskap och idéer som tar sin utgångspunkt i de utmaningar 

och frågeställningar som externa organisationer har inom området. Frågorna formuleras på förhand 

av de externa organisationerna, och matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskare väljer 

vilka frågor de vill vara med och diskutera. Läs mer på AIMday.se  

 

Almi Invest 

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtföretag med investeringar i ca 400 bolag 

i många branscher runt om i Sverige. Läs mer på Almi.se 

 

Ashoka Scandinavia 

Ashoka stöttar sociala entreprenörer med finansiering, utbildning och nätverk. Organisation finns 

idag i över 80 länder. Läs mer på Ashoka.org 

 

Axfoundation for sustainable development  

Axfoundation arbetar för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle där man genom projekt 

jobbar utifrån verksamhetens två olika program; miljö och social hållbarhet. Axfoundation arbetar 

utifrån grundtanken om företagande som förändringskraft. Inom respektive program initierar och 

driver Axfoundation många egna projekt, men samarbetar även med andra organisationer och 

initiativ. Som projektpartner kan Axfoundation bidra med kompetens, styrning och i vissa fall även 

finansiella medel. Ett exempel på projekt är Öppna Dörren, där Axfoundation är inkubator för en 

långsiktig etablerings- och integrationssatsning. Eftersom lösningar på hållbarhetsutmaningarna ofta 

kräver en bred uppslutning för att kunna förverkligas, samarbetar Axfoundation många gånger i och 

mellan hela branscher. Läs mer på Axfoundation.se 

 

Center för socialt entreprenörskap Stockholm - CSES 

Center för Socialt Entreprenörskap Sverige (CSES) är en inkubatorsverksamhet för sociala 

entreprenörer. CSES stöttar socialt entreprenörskap genom att utveckla verktyg och metoder som 

stöttar socialt entreprenörskap och innovation. Läs mer på CSES.se 

 

Connect 

http://www.aimday.se/
https://www.almi.se/almi-invest/
http://www.ashoka.org/
https://www.axfoundation.se/
http://cses.se/


 

Connect matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Här finns riskkapital att 

söka om du har en bra och trovärdig affärsidé. Sociala entreprenörer är inte traditionellt en målgrupp 

för Connect, men då riskkapitalister är individer kan det finnas möjligheter att hitta en matchning. 

Läs mer på Connect.se  

 

Förnyelselabbet 

Förnyelselabbet verkar som en sektorsövergripande innovationsplattform. De är specialiserade på 

medskapande metoder och tvärsektionella utvecklingsprocesser. Syftet med Förnyelselabbet är att 

verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens 

perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. Läs mer på Förnyelselabbet.se 

 

Global Impact Investment Network – GIIN 

Globalt investeringsnätverk som bland annat utbyter kunskap för att öka utvecklingen för sociala 

investeringar. Läs mer på Thegiin.org 

 

Green Innovation Park 

Green Innovation Park är ett co working-koncept där akademi, industri, näringsliv, studenter och 

kreativa frilansare samlas. Co workers delar erfarenheter, drar nytta av varandra och bidrar till 

varandras resultat - och en hållbar framtid. Green Innovation Park är en del av SLU Holding. Läs mer 

på Greeninnovationpark.se 

 

Hjärna.Hjärta.Cash - HHC 

Hjärna.Hjärta.Cash (HHC) såddinvesterar i ideella och vinstdrivande företag som har ett tydligt 

ändamål i att lösa sociala och/eller miljömässiga problem. HHC hjälper även sociala entreprenörer 

med affärsutveckling samtidigt som de utbildar studenter, professionella, den privata- och offentliga 

sektorn genom event inom socialt entreprenörskap, social innovation och impact investering. Deras 

organisation grundar sig i fusionen av hjärnan och dess innovativa idéer, hjärtat och dess passion för 

förändring samt cash på grund av dess lönsamhet och finansiella stabilitet. Läs mer på Hhc.nu 

 

Impact Hub Stockholm 

Internationell co-working aktör lokaliserad i Stockholm. Verksamheten är dels en företagsinkubator, 

dels ett innovationslabb och dels ett community för sociala entreprenörer. Genom att erbjuda 

arbetsyta, har medlemmar tillgång till resurser, inspiration och samarbetsmöjligheter som hjälper en 

att maximera effekten av ens företagande och projekt. Man erbjuder även en rad olika program för 

att accelerera utvecklingen av de sociala idéerna. Läs mer på Stockholm.impacthub.net 

 

Impact Invest Scandinavia 

https://connectsverige.se/uppsala
https://connectsverige.se/uppsala
https://www.fornyelselabbet.se/
https://www.fornyelselabbet.se/
https://thegiin.org/
https://www.greeninnovationpark.se/
https://www.greeninnovationpark.se/
http://www.hhc.nu/
https://stockholm.impacthub.net/


 

Impact Invest Scandinavia är en medlemsorganisation som verkar för tillväxten av sociala och 

hållbara företag i Skandinavien och runt om i världen, genom att stödja investeringar i företag som 

levererar mätbar social och finansiell avkastning. Impact Invest Scandinavia verkar främst som ett 

community för sina medlemmar, där en miljö av kunskapsutbyte och utveckling främjas bland de 

sociala entreprenörerna. Organisationen erbjuder rådgivning, verktyg och nätverk för att accelerera 

processen för samhällsnytta. Vidare kan intresserade investerare ta del av de olika 

medlemsprofilerna och dess entreprenörskap och investera för att göra skillnad. Läs mer på 

Impactinvest.se 

 

Inkludera Invest 

Med avstamp i integration och inkludering, hjälper Inkludera Invest sociala entreprenörer att 

långsiktigt nå sin målgrupp genom den offentliga sektorns plattform och breda räckvidd. Inkludera 

Invest hjälper sociala entreprenörer att paketera sina sociala lösningar till en tjänst som vidare säljs 

till myndigheter och kommuner. På så vis får de sociala projekten mer tid och långsiktighet i sitt 

arbete, vilket är nyckeln till genomslag. Läs mer på Inkludera.se 

 

Leksell Social Ventures 

Leksell Social Ventures (LSV) är ett investeringsbolag som verkar för ett bättre Sverige genom att 

stödja samhällsentreprenörer och social innovation. Med kriterier som att organisationerna ska vara 

skalbara, ekonomiskt hållbara och målstyrda initiativ med evidensbaserad och social samhällsnytta, 

erbjuder LSV lån, finansiella garantier, aktieinvesteringar och i vissa fall utvecklingsbidrag. Deras 

investeringsfokus ligger inom initiativ som jobbar mot social och ekonomisk marginalisering, för 

hållbar stadsutveckling samt för ett bättre ekosystem för social innovation i landet. LSV är även först i 

landet med ett socialt utfallskontrakt (social impact bond) i samarbete med Norrköpings kommun, 

där LSV får tillbaka sin investering ifall utfallet blir positivt i investeringen. Läs mer på 

Leksellsocialventures.com 

 

Mötesplats Social Innovation - MSI 

Som en samlad nationell kunskapsnod för social innovation och samhällsentreprenörskap, möjliggör 

Mötesplats Social Innovation (MSI) tillsammans med akademi, näringsliv samt offentliga och ideella 

aktörer kapacitetsbyggande för innovation som möter samhällsutmaningar. Deras främsta uppgift är 

att omvärldsbevaka, samt se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till 

användning. Läs mer på Socialinnovation.se 

 

Norrsken foundation 

Norrsken Foundation stödjer och investerar i vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer 

som de tror har en god inverkan på samhället. Där hög risk möter stor effekt anser Norrsken 

Foundation vara ett outforskat territorium, då icke-vinstdrivande organisationer undviker risk och 

riskkapitalister söker sig efter ekonomisk lönsamhet. I detta område söker Norrsken Foundation efter 

innovatörer att stödja och investera i, där kapital inom organisationen kommer privat från 

grundarna. Läs mer på Norrsken.org 

https://www.impactinvest.se/
https://inkludera.se/
http://www.leksellsocialventures.com/#s=start
http://www.leksellsocialventures.com/#s=start
https://socialinnovation.se/
https://www.norrsken.org/


 

 

Reach for change 

Med utgångspunkt i en bättre värld för barn, hjälper Reach for Change sociala entreprenörer att 

genom ett accelerationsprogram utveckla sina verksamheter och göra världen bättre för barn och 

ungdomar. Som social entreprenör med en innovativ idé kan man ansöka och ha chansen att bli vald 

till Change Leader. Som Change Leader får du såddfinansiering, professionell affärsrådgivning, 

nätverk, effektmätning och en kvalitetsstämpel. Genom sitt stöd hjälper Reach for Change 

entreprenörer att gå från idé till impact. Läs mer på Reachforchange.org 

 

SLU Holding 

Ny idé eller företag inom grön näring? SLU holding backar upp din framtida innovation - från idé till 

marknad, och investerar i tidiga skeden. De är experter på att hjälpa forskning nå en marknad – och 

göra skillnad i samhället. Läs mer på Sluholding.se 

 

Social Entrepreneurship Forum - SE Forum 

Forum som skapar kontakter och stärker entreprenörer. Erbjuder en mängd unika program och 

tjänster i syfte att förändra normer inom företagande. Ordnar även workshops och utbildningar. Läs 

mer på Se-forum.se 

 

SWESIF 

Ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Nätverket 

syftar till att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Deras ledord 

är kunskap, samverkan och perspektiv. Läs mer på Swesif.org 

 

Uppsala Innovation Centre - UIC 

UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande projekt och 

tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp eller nå en internationell marknad. Läs mer på Uic.se  

 

Uppsala Universitet Innovation 

Samarbete med Uppsala universitet är möjligt. Du kan få hjälp med patent, finansiering och att bygga 

rätt team. Vid UU innovation har man möjlighet att ta del av kontakter, få vara med i samarbeten, 

men det är även möjligt med finansiering. Läs mer på Uuinnovation.se 

 

  

https://reachforchange.org/en/
https://www.sluholding.se/
https://se-forum.se/
https://se-forum.se/
https://swesif.org/
http://www.uic.se/
https://uuinnovation.uu.se/


 

Finansiella aktörer  

Förutom möjlighet till partnerskap, nätverk, investerare, projekt så finns det ytterligare ett sätt att få 

stöd med sitt sociala företag och det är lån hos finansiella aktörer. De traditionella affärsbankerna 

finns, men utöver det finns det andra alternativ också. 

 

JAK 

JAK-Medlemsbank ska bidra till ett hållbart samhälle för människa, miljö och ekonomi. Läs mer på 

Jak.se 

 

Ekobanken 

Ekobanken är en etisk medlemsbank öppen för alla som vill vara med och främja människors 

möjlighet att ta fria initiativ. Ger huvudsakligen lån till verksamheter som skapar ett socialt, 

miljömässigt eller kulturellt mervärde. Läs mer på Ekobanken.se 

 

Mikrofonden 

Mikrofonden är en ekonomisk förening som erbjuder kreditgarantier för banklån inom den sociala 

ekonomin. Organisationen ägs av sina medlemmar och är regionalt och nationellt organiserad. 

Föreningen är icke-vinstdrivande och överskott återinvesteras i verksamheten. Mikrofonden Uppsala 

län startade 2020 och erbjuder idag stöd till verksamheter registrerade och aktiva i Uppsala kommun. 

För verksamheter utanför Uppsala kommun finns möjlighet att söka stöd i Mikrofonden Sverige som 

också har kapital. Läs mer på Mikrofonden.se 

 

Almi 

Erbjuder affärsutveckling, lån och riskkapital. Har mentorsprogram och olika sorters lån, exempelvis 

mikrolån. Läs mer på Almi.se 

 

 

 

https://jak.se/
https://www.ekobanken.se/
https://www.ekobanken.se/
https://mikrofonden.se/mikrofonden-uppsala-lan/
https://mikrofonden.se/mikrofonden-uppsala-lan/
https://www.almi.se/uppsala
https://www.almi.se/uppsala

