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Götene Företagarkooperativ är ett bra exempel på svårigheter och lösningar för  
ett arbetsintegrerande socialt företag.
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Att klara finansieringen

Det är svårt att starta och driva sociala företag, inte minst på grund  
av ekonomin. Ofta dröjer det innan inkomsterna flyter in under det 
att utgifterna finns från början. Vilka svårigheter finns och vad bör 
man tänka på?

Inledning
”Jag ser en karriärväg från socialbidrag1 till arbete på den öppna arbets-
marknaden via praktik och anställning i vårt sociala företag”, berättar 
Magnus Ekblad, verksamhetsledare på Götene Företagskooperativ. Före-
taget startade i februari 2010 och har i dag åtta anställda, fyra personer i 
fas 31 samt fyra praktikanter i arbetsträning. Götene Företagskooperativ 
är ett spännande initiativ som på olika sätt lyckats finansiera den svåra 
starten, gått på minor vad gäller driften och nu försöker hitta lösningar 
för att expandera. De är inte ensamma om att uppleva problem vad gäl-
ler finansieringen. Både start, drift och expansion av arbetsintegrerande 
sociala företag har sina speciella utmaningar. Hur klaras till exempel 
övergången från projekt till socialt företag och var finns kapital till de 
materiella och kompetensutvecklande investeringar som behövs för att 
kunna bedriva verksamhet? 

När Tillväxtverket 2 senast räknade antalet arbetsintegrerande sociala 
företag 3 fanns det 271 företag lokaliserade över hela landet. Företagens 
former varierade och de kunde vara organiserade som ekonomiska  
föreningar, aktiebolag, ideella föreningar eller stiftelser. 

1 Det heter inte socialbidrag längre utan försörjningsstöd, men ute bland folk i allmänhet pratar man 
fortfarande om socialbidrag. På samma sätt har den arbetsmarknadspolitiska åtgärden fas 3 inom jobb- 
och utvecklingsgarantin nyligen bytt namn till sysselsättningsfasen. När ett begrepp har belastats med en 
negativ innebörd byter man ibland till en ny och fräsch benämning.

2 Tillväxtverket är en nationell myndighet som har till uppgift att underlätta förnyelse i företag och regioner, 
och göra det enklare för företag. Bidrar till hållbar tillväxt. Ett av Tillväxtverkets verksamhetsområden är 
Kapitalförsörjning där uppgiften är att övergripande följa och analysera kapitalmarknaden, identifiera 
brister samt föreslå och genomföra insatser som bidrar till att nya och växande företag får bättre 
möjligheter till finansiering. Inom ramen för regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala 
företag samarbetar Tillväxtverket med andra myndigheter för att underlätta förutsättningarna för att driva 
denna typ av företagande. Se mer information på www.tillvaxtverket.se.

3 Tillväxtverket håller register över antalet arbetsintegrerande sociala företag. Statistiken är från april 2012. 
www.tillvaxtverket.se.
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I företagens verksamhet deltog ca 8 900 personer och av dessa var 
knappt 2 600 anställda. 

De företag som räknas upp i Tillväxtverkets företagsregister är helt 
enkelt de som passerat nålsögat och klarat av att på ett eller annat sätt 
finansiera åtminstone starten av sitt företag. Hur många företag däremot 
som inte klarat det vet vi inte. Mörkertalet kan vara stort. Syftet med 
arbetsintegrerande sociala företag är att integrera människor som har 
stora svårigheter att få eller behålla ett arbete. Hur stor är målgruppen? 
Av Sveriges arbetsföra befolkning i åldern 20–64 år är i dag 80 procent 
sysselsatta,4 det kan låta mycket men andra sidan av myntet är att det 
finns mer än 1,1 miljoner människor i arbetsför ålder som av olika 
anledningar inte har ett jobb. Många av dem skulle förmodligen om 
möjligheter erbjöds både vilja och kunna arbeta i ett arbetsintegrerande 
socialt företag utifrån sina egen individuella förmågor. 

Varför finns det då så få sociala företag? Utmaningarna för det sociala 
företagandet är många och besvärliga, finansieringsfrågan är en av dem. 
Tidigare kapitel har behandlat flertal problem alltifrån att rekrytera del-
tagare och väcka engagemang till frågor om det mångsidiga ledarskapet 
och hur man skapar långsiktiga affärsidéer. Och hur gör man egentligen 
för att gå från idé till företag? Ett är säkert, att förutom viktiga lärdomar 
och erfarenheter från dessa områden bör också en väl genomtänkt plan 
för projektets fortsatta finansiering tas fram. Förr eller senare när en idé 
ska omsättas i praktiken behövs pengar. Även hjälp ”in natura”, så kallad 
”bootstrapping”, utgör viktiga bidrag vid företagsstart, och många före-
tag har sin början i ett offentligt finansierat utvecklingsprojekt. Det 
redan etablerade företagets drift kanske också måste stöttas. Och hur får 
befintliga företag ytterligare kapital till investeringar för utveckling och 
expansion? 

Detta kapitel handlar om att klara finansieringen i det arbetsintegre-
rande sociala företaget; om starten, driften och expansionen. Två arbets-
integrerande sociala företag och ett projekt bidrar med sina erfarenheter 
kring finansieringsproblematiken. Det första företaget är Götene Före-
tagskooperativ där vi undersöker hur företaget löst sin finansiering 
under utvecklingen från idé till företag och planerad utvidgning av  

4 År 2011 fanns 5 508 300 personer i åldern 20–64 år varav 4 406 700 var sysselsatta och 310 600 var 
arbetslösa. Därutöver fanns alltså 791 000 personer i åldern 20–64 år som varken var sysselsatta eller 
arbetslösa. Av dem var 320 700 långvarigt sjuka utan arbete, 217 200 studerande utan arbete, 52 300 
hemarbetande och resten var pensionärer, arbetssökande och övriga.  
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), www.scb.se.
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verksamheten. Det andra företaget är Le Mat, ett Bed and Breakfast  
i centrala Göteborg, som ingår i konsortiet Vägen ut! kooperativen.  
Le Mat har under de senaste åren genomfört två stora investeringar på 
sammanlagt 7 miljoner kronor. Projektet Grön integration – från jord till 
bord som vände sig till utrikesfödda för att öka anställbarheten och möj-
ligheterna att bo och verka på landsbygden visar på en lång och svår 
startsträcka. De två sociala företagens och projektets erfarenheter kring 
finansieringsfrågorna belyses i de kommande tre avsnitten som också 
innehåller varsin separat faktapresentation av de olika exemplen. Alla 
tre exempel är hämtade från Västra Götalandsregionen där det också 
finns organisationer som på olika sätt stöttar utveckling av social eko-
nomi. Betydelsen av en regional och lokal stödstruktur tas upp i avsnit-
tet ”Sociala företag är inga vanliga företag”. Där diskuteras också det 
sociala företagets dubbla roller som gör att företagets finansieringssitua-
tion vid start, drift och expansion måste ses med helt nya ögon. Slutligen 
i sista avsnittet presenteras erfarenheter och förslag inom det finansiella 
området som utkristalliserats ur intervjuerna med representanter för 
kapitlets tre exempel. 

Götene Företagskooperativ
Götene är en liten industriort med 13 000 invånare. Näringslivet domi-
neras av livsmedelsindustri men man har också en betydande plastindu-
stri, huvudsakligen underleverantörer till bilindustrin. Under åren före 
finanskrisen hade man låg arbetslöshet. När krisen slog till fanns det få 
program för arbetslösa. 

Magnus Ekblad hade arbetat med arbetsmarknadsfrågor i kommunen 
tidigare och de ville inte göra om misstaget från 1990-talskrisen då ”en 
massa människor fick påhittade jobb av kommunen. Nu ville vi flytta 
ansvaret till människorna själva. Det är de arbetslösa själva som äger 
problemet.”

Kommunen bestämde sig för att ta initiativ till ett socialt kooperativ 
och tog kontakt med Coompanion. Eleverna på gymnasieskolans indivi-
duella program hade tidigare byggt timmerhus. Erfarenheterna från 
detta förde man in i Götene Företagskooperativ. Magnus Ekblad hade 
kunskaperna och materialet och tillsammans med kommunens 
RESAM-grupp (Försäkringskassan, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen 
och primärvården) inleddes ett samarbete kring deras klienter. 
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I slutändan blev det inte så att kooperativets medlemmar var personer 
som blev arbetslösa i samband med krisen. Projektdeltagarna hade varit 
arbetslösa långt tidigare. Företaget skulle ha arbetsträningsplatser och 
erbjuda anställningar för människor som hade svårt att hitta en plats på 
arbetsmarknaden. Fyra män i åldrarna 30 till 58 år visade intresse och 
tillsammans med dem bildade Magnus Ekblad bolaget Götene Före-
tagskooperativ i samarbete med Coompanion i februari 2010.

Vi anställde ganska många omgående, eftersom vi var lovade mycket 
jobb på kommunens turistsatsning ”Medeltidens värld” som höll på att 
byggas upp här. I och med att driften av parken togs över av en annan 
entreprenör uteblev uppdragen. Vi drog på oss ett stort ekonomiskt 
bekymmer i och med det. Föreningen kämpar fortfarande för att komma 
till rätta med sina ekonomiska underskott.

Kooperativet har dock hela tiden haft efterfrågan på timmerhus, och i 
samband med det även fått förfrågningar om andra byggarbeten och 
reparationer. Man tillverkar också trämöbler och träföremål, tillhanda-
håller hushållsnära tjänster och håller föredrag om socialt företagande. 

 Att bygga timmerhus visade sig inte passa alla, eftersom det är fysiskt 
krävande och flera av de anställda har fysiska funktionshinder eller är 
inte tillräckligt fysiskt starka. ”Vi trodde att vi skulle bygga friggebodar, 
men vi bygger betydligt större hus än så och det är komplext.” Därför 
finns det planer på att öppna ett B&B (Bed & Breakfast) till nästa 
säsong. I dag har kooperativet åtta anställda och lika många prakti-
kanter.

De som arbetar i kooperativet befinner sig långt från arbetsmarknaden 
av olika skäl, ofta kompetensbrist. En person har ett funktionshindrat 
barn som kräver mycket omvårdnad och andra kan ha en komplicerad 
bakgrund. 

Fyra personer har gått från kooperativet till reguljära anställningar på 
andra arbetsplatser och en person har gått vidare i utbildning. ”Många 
som är i praktik känner att de är oroliga för att gå till den ordinarie 
arbetsmarknaden, de tror sig inte om att klara av det.” De som kommer 
till kooperativet erbjuds medlemskap i den ekonomiska föreningen och 
alla som finns i kooperativet i dag vill gärna stanna.5

5 Telefonintervju med verksamhetsledare Magnus Ekblad. För denna bakgrundsintervju och text svarar 
Anna-Karin Florén, Helgalundens Kommunikationsbyrå, Stockholm. Se vidare på www.gfkoop.se.
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Götene Företagskooperativ har nyligen blivit utsedda till årets koopera-
tiv i Skaraborg. En utmärkelse som Coompanion Skaraborg delar ut 
varje år. Och alla i kooperativet blev så glada! 

Motiveringen löd:

Götene Företagskooperativ driver en affärsmässig verksamhet i sam-
klang med sociala värden där alla har en gemensam arena och där 
allas kunskaper och erfarenheter är viktiga. Ett koncept där de svaga 
vinner kraft genom gemensamt engagemang i sin idé enligt grundprin-
cipen att det ska finnas en plats för alla människor i ett företag, att alla 
behövs och har något att tillföra. 

Eftersom det var kommunen som tagit initiativ till att starta ett arbets-
integrerande socialt företag var det också naturligt att kommunen tog 
det ekonomiska ansvaret. Under företagets planering, bildande och för-
sta tid fram till oktober 2011, drygt två år, betalade kommunen verksam-
hetsledarens lön. Vidare fick projektet/företaget driva verksamheten i 
tekniska kontorets lokaler och man kunde också använda kommunens 
administration och ekonomihantering. I slutet av 2011 ändrades förut-
sättningarna inom kommunen och företaget behövde också större loka-
ler för byggnationen av timmerhus. Den kommunala tjänstemannen 
övergick till företaget och ett avtal förhandlades fram som innebar att 
företaget fick ett generellt kommunalt bidrag på 600 000 kronor per år 
till och med 2013 som i princip räcker till verksamhetsledarens lön och 
till lokal. Företaget flyttade till större lokaler och hyr nu ett före detta 
jordbruk med boningshus och ekonomibyggnader, Nils Tolsgården, av 
kommunen. 

Gården behövde rustas upp, och det visade sig att det var betydligt 
mer jobb än vad man räknat med. Ladugården skulle inredas och 
behövde få nytt cementgolv, själva gården skulle renoveras och inredas 
och köket utrustas för serveringsverksamhet och till råga på allt visade 
det sig att avloppssystem måste åtgärdas vilket kostade cirka 100 000 
kronor extra. Kommunen ställde upp med en bankgaranti och den 
lokala banken, Skaraborgs Läns Sparbank, lånade ut 1 miljon kronor  
till företaget. Samtidigt som man rustade på gården – det kostade både 
arbetstid och pengar – arbetade man med sin affärsverksamhet. Det 
nystartade ”Medeltidens värld” som kommunen drev anlitade företaget 
och affärerna gick så bra att flera av praktikanterna kunde anställas i 
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Götene Företags kooperativ. Efter ett tag tog en privat entreprenör över 
driften och jobben gick i stället, enligt verksamhetsledaren, till arbets-
kraft från Litauen. Det blev en ekonomisk smäll när uppdragen uteblev 
och resten av banklånet utnyttjades för att hantera den uppkomna situa-
tionen. 

Det kommer att ta lång tid innan företaget kommit i kapp igen och 
dessutom kunnat bygga upp en buffert. Själva driften av affärsverksam-
heten, byggandet av timmerhus, servicetjänster och arbetsrehabilitering, 
går runt, men stundtals är det problem med likviditeten på grund av de 
oförutsedda händelser man råkat ut för. Administration och ekonomi-
hantering hanteras numera till största delen inom företaget. När det 
finns behov, som till exempel för revision och bokslut, anlitas en kon-
sult. Verksamhetsledaren frågar gärna runt i sitt kontaktnät efter kun-
skap. Andra sätt att minska kostnaderna har varit att köpa begagnad 
inredning till utrustningen av gårdens Bed and Breakfast (B&B) och till 
timmerhusen tas materialet hem och betalas allteftersom. De har inte 
haft ekonomisk möjlighet att bygga upp något lager. Det har också hänt 
att lönerna inte kunnat betalas ut i tid och att de fått begära anstånd 
med att betala fakturor. Ledamöterna i den ekonomiska föreningens  
styrelse får ingen ersättning direkt av företaget. 

Likviditeten påverkas också av att mindre beställningar upp till cirka 
90 000 kronor betalas när arbetet är klart och levererat vilket medför att 
företaget måste ligga ute med kostnaderna tills dess att betalningen 
kommer. Vid de större beställningarna tar de numera 25 procent i för-
skott för att kunna klara utgifter under byggperioden. Efter en dyrköpt 
erfarenhet vid första timmerhusbygget har de nu både lärt sig skriva 
avtal med kunden och ta betalt i förskott. I dagsläget kommer företagets 
inkomster till 60 procent från rehabiliteringstjänster och resten från 
affärsverksamheten. Ambitionen är att få en jämnare fördelning mellan 
dem. Kommunen ersätter med 200 kronor per person och dag för prak-
tikplatserna. Dessa personer erhöll av kommunen 400 kronor per per-
son och dag när de hade försörjningsstöd. Och ersättning för fas 3-plat-
serna från Arbetsförmedlingen är 225 kronor per person och anvisad 
dag. 

Kompetensutveckling av personal är nödvändig men kostar också 
pengar. Här har man fått mindre projektbidrag för att låta några medar-
betare gå på motorsågskurs samt 30 procents lön till projektledare för att 
utveckla B&B. Tillsammans med andra sociala företag i Skaraborg deltar 
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fem medarbetare i projektet SPIK för att utveckla det sociala företagan-
det och bilda nätverk i området. Bland annat ingår handledarutbildning. 
Det är en viktig funktion just hos de arbetsintegrerande sociala före-
tagen där praktikanter och personer i arbetsträning kan behöva täta 
kontakter med handledare. 

Förutom B&B har företaget konkreta planer på att utveckla och 
expandera men det är en balansgång mellan att få pengar och arbetstid 
till att arbeta med expansionen och att jobba i den löpande verksamhe-
ten för att få pengar. Med en svag likviditet måste man prioritera verk-
samheten och då blir utvecklingen lidande. Ett litet timmerhus för B&B-
gästerna är redan klart, och ett annat ligger i ”byggsats” på gräsmattan. 
Ett stort land för kommande odling och självplock av jordgubbar är 
uppgrävt och ett för ändamålet bra men nedgånget uthus skulle kunna 
bli ett utmärkt hunddagis. Hur de ska få kapital till de återstående inves-
teringarna som behövs för den planerade expansionen är ännu inte löst. 
Att verksamheten går runt är inte tillräckligt när man har ett stort bank-
lån att betala av. 

Företaget har en minibuss, vackert dekorerad med loggan och nam-
net Götene Företagskooperativ. Och tankar gör man alltid kontant. Inte 
för att man gärna vill utan för att kooperativet inte fick bensinkort. En 
person i styrelsen för den ekonomiska föreningen har anmärkning hos 
Kronofogden och därför har inte kortföretaget förtroende för företaget. 
Och mobiltelefonerna är utrustade med kontantkort av samma skäl. 
Den lokala sparbanken, Skaraborgs Läns Sparbank, hade däremot inget 
emot den ekonomiska föreningen när den kom med en kommunal 
bankgaranti. 

Alla både anställda och praktikanter är välkomna som medlemmar i 
företaget. Medlemsavgiften i den ekonomiska föreningen är 100 kronor 
och den får medlemmen tillbaka vid ett eventuellt utträde. Det är ett 
medvetet val att välja just den formen av associationsform där man kan 
erbjuda medarbetarna att vara med och äga företaget. Det bygger upp 
och underlättar för individen att ta ansvar. Det är inte någon annan som 
ska fixa som på en vanlig arbetsplats, här är det lika bra att fixa själv åt 
sig själv. Den vinst som görs ska återinvesteras i företaget och vid en 
eventuell upplösning av den ekonomiska föreningen är det stadgat att 
överskottet ska gå till verksamhet med liknande ändamål. 
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Konsortiet Vägen ut!
Vägen ut! är ett konsortium6 som består av tolv sociala företag varav fem 
halvvägshus. Verksamheten har byggts upp successivt sedan 2002. 

Vägen ut! kooperativen utvecklades ur föreningen Bryggan som  
arbetade med intagnas föräldraskap. Flertalet i föreningen hade egen 
erfarenhet av kriminalitet eller missbruk. Många arbetade ideellt och 
några fick lönebidrag. Föreningen breddade sin verksamhet och hade 
som målsättning att skapa arbete på sikt. ”Vi hade idéer om att starta 
pensionat och hästgård. Därför tog vi kontakt med Coompanion.” 

Det första Vägen ut!-kooperativet bildades 2002. Det handlade då 
huvudsakligen om att stötta människor på väg ut i samhället efter fäng-
elsestraff och missbruk. Kooperativet startade ett kafé, ett boende (halv-
vägshus) och hantverkskooperativet Karins Döttrar, det senare enbart 
för kvinnor. År 2005 hade kooperativen fem anställda. I dag är man  
107 anställda och 200 personer som arbetstränar i något av konsortiets 
12 kooperativ, däribland Le Mat 7 (Bed and Breakfast/B&B), Kajskjul 46, 
Vägen ut! Trädgård och Vägen ut! Bygg & Snickeri. 

Sedan 2005 har målgruppen vidgats till att omfatta alla som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Här kan var och en arbeta hundra procent av 
sin egen förmåga. De som arbetar inom konsortiet har möjlighet att gå 
vidare inom kooperativen i sin karriär vartefter de utvecklas, eller bero-
ende på vilken typ av verksamhet de vill ägna sig åt. Alla erbjuds med-
lemskap i föreningen efter tre års anställning. 

Många som kommer till Vägen ut! kooperativen har aldrig arbetat 
tidigare. Det kan bero på psykiska och fysiska funktionshinder, långtids-
sjukskrivningar på grund av utmattning, smärtproblematik, sociala  
svårigheter eller på att en person helt enkelt inte har passat in på en 
arbetsplats. Vanligen anvisas människor till kooperativen från Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänst, men det händer att 
människor söker sig till Vägen ut! på eget initiativ också. 

Kooperativen får dels inkomst genom att sälja arbetsrehabiliterings-
tjänster till arbetsförmedling och kommunen. Detta sker genom upp-
handling inom ramavtal med dessa myndigheter, dock utan någon 
garanterad försäljning. Dels tjänar företagen pengar på att sälja varor 

6 Ett konsortium är enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se; okt. 2012) en sammanslutning av företag eller 
individer som i regel syftar till att genomföra ett affärsprojekt som bland annat är kapitalkrävande.

7 Le Mat är en franchisekedja för sociala företag som bedriver hotell, B&B och vandrarhem i många 
europeiska länder. I Göteborg finns Le Mat B&B som drivs av ett Vägen ut!-kooperativ. Och i Karlstad  
det första i Sverige, Le Mat Solakoop.

http://www.ne.se
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och tjänster. Alla verksamheter verkar på kommersiella grunder, har 
marknadsmässiga priser och ska gå med vinst. Omsättningen 2011 var  
32 miljoner.

Vägen ut! har drivit eller varit samarbetspartner i flera socialfonds-
projekt. Effektivare vägar till arbete (2009–2011) byggde upp metoden 
Karriärstöd för att stötta enskilda individers utveckling. I projektet 
Explosion (2011 – pågående) sprider man tillsammans med Coompa-
nion fem olika koncept för sociala företag (Le Mat, IoU, Macken, CASA 
och Vägen ut!) genom social franchising.8

Finansieringen av den stora investering på cirka 7 miljoner kronor 
som kooperativet Le Mat genomförde kan inte beskrivas utan att sätta in 
det i sitt sammanhang, konsortiet Vägen ut!  De ingående kooperativen  
i konsortiet Vägen ut! kan, liksom föregående exempel Götene Före-
tagskooperativ, vittna om en rad olika finansiella svårigheter i start, drift 
och expansion av sina företag. I Göteborg växte de tre första företagen 
upp som resultatet av ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden 
där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Coompa-
nion och ett flertal andra intresseorganisationer deltog.

Just lokaler är ett problem i storstadsområden. Att köpa en fastighet 
är alldeles för kostsamt, men det är inte heller lätt att hyra för koopera-
tiva företag. Det kommunala bostadsbolaget Higab i Göteborg kräver en 
bankgaranti på 150 000 kronor även om ett kooperativ gått med vinst i 
flera år. Detta då ekonomisk förening och aktiebolag inte bedöms likvär-
digt av bostadsbolaget. Och Diligentia som hyr ut lokaler nära Avenyn i 
Göteborg till Le Mat ville inte stå för investeringen i lokalerna på 3,5 
miljoner kronor. Det var för två år sedan. Sedan dess har Le Mat visat 
upp en affärsmässighet som ingett förtroende, vilket medförde att när  
Le Mat expanderade och behövde hyra ytterligare ett våningsplan, stod 
Diligentia för större delen av ombyggnadskostnaderna. I samband med 
expansionen blev det nödvändigt att bilda ett eget aktiebolag som hade 
avtalet med Diligentia och svarade för investeringen. Det är ett aktie-
bolag med särskild vinstbegränsning (ett SVB-bolag9). För driften svarar 
den ekonomiska föreningen Le Mat.

8 Telefonintervju med vd Pernilla Svebo Lindgren. För denna bakgrundsintervju och text svarar Anna-Karin 
Florén, Helgalundens Kommunikationsbyrå, Stockholm. Se vidare på www.vagenut.coop

9 Sedan den 1 januari 2006 är det möjligt med, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. 
Grundläggande för de bolagen är att verksamheten drivs i ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst.  
Mer information finns på www.bolagsverket.se.
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Konsortiet Vägen ut! har växt i antal medlemmar. Det stora problemet 
för kooperativen är att kunna finansiera nya investeringar. Det är inte 
lätt att få banklån. Inom konsortiet har man hittat en lösning. Genom 
åren har ett nära samarbete utvecklats med Kreditgarantiföreningen 
Social Ekonomi Västra Götaland samt med den medlemsägda Ekoban-
ken, där flera av kooperativen har konto. Genom att stötta och hjälpa 
varandra ekonomiskt med bankgarantier underlättas för lån i banken. 
Efter drygt tio års engagemang med sociala företag finns nu ett antal 
nyckelpersoner med en stor samlad erfarenhet och ett omfattande soci-
alt och affärsrelaterat kontaktnät både i Sverige och utomlands. När  
Le Mat skulle expandera visade sig detta vara mycket värdefullt. 

Le Mats investering kunde genomföras tack vare stort engagemang 
från många aktörer som hade kunskap om och tillit till sociala företags 
förmåga att skapa arbete och personlig utveckling för människor som 
står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Kooperativen i Vägen ut!-
konsortiet satsade eget riskkapital – aktiekapital och lån – men också 
andra resurser. Detta kompletterades med privata investerare. Ekoban-
ken lånade ut pengar och kreditgarantiföreningen gav en garanti. Almi 
Företagspartner var sist på banan och kom in med ett lån först när alla 
andra satsat sina pengar. En ny modell utvecklades av Ekobanken där 
privatpersoner på ett eget konto pantsatte en summa som säkerhet för 
lånet i banken. Men de största lånen beviljades av de europeiska koope-
rativa riskkapitalbolagen Soficatra10 och SEFEA11 som också är en del av 
Vägen ut! kooperativens breda kontaktnät. Att detta svenska och euro-
peiska partnerskap har tillit till varandra och delar risken för investe-
ringarna ger hopp för framtiden. Samarbetet har utvecklats och det 
pågår diskussioner med Soficatra och SEFEA om att investera i Kredit-
garantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland för att öka kreditga-
rantiföreningens kapacitet och kapital till riskkapital, lån och garantier 
för sociala företag. 

10 Soficatra är ett riskkapitalbolag med säte i Bryssel, ägt av ett nätverk bestående av bland andra Triodos 
Bank (social banking), CFI (ett italienskt investmentkooperativ) samt ett antal ytterligare kooperativa 
organisationer i Europa. www.soficatra.org.

11 SEFEA, The Société Européenne de Finance Ethique et Alternative, är ett kooperativ med medlemmar från 
kreditföreningar, kooperativ och organisationer som stödjer social och hållbar utveckling. www.sefea.org.
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Grön integration – från jord till bord
Svenska landsbygden förlorar kompetens när människor väljer att flytta 
till städerna. Samtidigt är det många invandrare i städernas förorter som 
ursprungligen kommer från landsbygden i sina ursprungsländer och har 
erfarenhet av gröna näringar. Projektet Grön integration – från jord till 
bord, med Hushållningssällskapet väst som projektägare, ville ta tillvara 
kompetensen hos invandrade utbildade agronomer. Projektet pågick 
mellan 2009 och 2011. 

Målgruppen var agronomer och människor med stor erfarenhet  
av lantbruk, men det visade sig att det fanns många invandrare som 
behövde något meningsfullt att göra och som skulle må bra av att 
komma ut på landsbygden, framför allt i Vänersborg och Trollhättan. 
Målgruppen blev därför bredare än vad projektet ursprungligen planerat 
för. 

Projektet syftade till att ge deltagarna specialkunskaper som behövs 
för att arbeta i de gröna näringarna, samt praktik på landsbygden. Med 
andra ord att starta företag och öka anställbarheten, och möjligheterna 
att bo och verka på landsbygden. Den teoretiska utbildningen omfattade 
odling i svenska förhållanden samt svenska språket med inriktning på 
miljö och natur. En av kursledarna var utbildad agronom i Irak, som 
kände till både målgruppen och det svenska odlingslandskapet och dess 
klimatmässiga förutsättningar. Men projektet kunde också dra nytta av 
flera olika kompetenser på Hushållningssällskapet, till exempel växtod-
lingssrådgivare, hortonom, företagsutvecklare och ekonom. Deltagarna 
erbjöds också starta-eget-kurser där bland andra Almi, Coompanion 
Göteborg och Noaks Resurskooperativ informerade om sina respektive 
verksamheter. 

Utbildningarna om företagande hade dubbla syften. Dels skulle del-
tagare uppmuntras att starta egna företag, dels ville man att de skulle få 
förståelse för hur verkligheten ser ut för bönderna i Sverige. ”Även om 
man har en skördetröska som kostar väldigt mycket pengar, är man ofta 
belånad och har små marginaler i verksamheten.” 

Projektet arrenderade mark av en ekologisk gård utanför Trollhättan 
och av Nuntorps naturbruksgymnasium utanför Vänersborg, där del-
tagarna kunde praktisera. Detta kombinerades med praktik på familje-
jordbruk. Praktiken kombinerades med sfi-studier, svenska för invand-
rare. 
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Det har varit svårt att hålla kontakten med deltagarna efter projektet  
då många har flyttat och kommunerna kan inte lämna ut uppgifter på 
grund av sekretess. Resultatet är att det startades en enskild firma, såvitt 
Per Hasselberg, projektledare för Grön integration, känner till. Delta-
garna hade bara varit i Sverige sex till tio månader när de deltog i pro-
jektet. Det kan vara en anledning till att de inte har hunnit starta företag 
under projekttiden. Av de 40–50 personer som gjorde praktik inom  
projektet fick sju någon form av anställning. 

Per Hasselberg hoppas att deltagarnas nyvunna kunskaper ska leda 
till något längre fram. ”Utrikes födda ser andra möjligheter än vad vi 
gör. Och de kan bidra med kunskap och engagemang och utveckla nya 
saker på den svenska landsbygden.”

En viktig erfarenhet av projektet är att handläggarna på arbetsför-
medling, försörjningsstöd och kommuners arbetsmarknadsenheter har 
börjat tänka lite nytt kring detta. Nu vet man att utrikes födda har med 
sig kunskaper om gröna näringar. Invandrare berättar sällan om det när 
de möter handläggarna eftersom de inte känner till hur det fungerar i 
Sverige och vilka möjligheter som finns. Men nu efterfrågar arbetsför-
medlarna också erfarenhet av odling eller djurhållning – de har lands-
bygden i åtanke.12 

Detta projekt skiljer sig på flera sätt från de två etablerade arbetsinte-
grerande sociala företagen som beskrivits tidigare. Projektet Grön inte-
gration – från jord till bord riktade sig till utrikesfödda och projektets 
deltagare hade varit i Sverige mindre än ett år, vilket betyder att både 
språket och kulturen var nytt för dem. En mycket svår och komplicerad 
målgrupp. Målet med projektet var inte primärt att skapa ett socialt 
företag liknande till exempel Götene Företagskooperativ. Det övergri-
pande syftet var att erbjuda nyanlända en meningsfull sysselsättning och 
bidra till samhällsutvecklingen. Ett syfte som hade ett socialt ändamål 
att integrera människor, med stora svårigheter att få arbete, i arbetsliv 
och samhälle. Det handlade snarare om att genomföra ett arbetsintegre-
rande socialt projekt än att inom projektets ram starta arbetsintegre-
rande företag. Projektet skulle förbereda och kompetensutveckla del-
tagarna så att de till exempel skulle kunna ta steget att starta företag, 
enskilt eller tillsammans. De sex modulerna i projektet utgjordes av:

12 Telefonintervju med projektledare Per Hasselberg, Hushållningssällskapet Väst. För denna 
bakgrundsintervju och text svarar Anna-Karin Florén, Helgalundens Kommunikationsbyrå, Stockholm.  
Se vidare på www. http://hs-vast.hush.se.
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•	 Odling och marknad
•	 Grön svenska för invandrare
•	 Praktik hos landsbygdsföretagare
•	 Datakompetens
•	 Nyföretagande
•	 Arbetstillfällen

Enligt projektplanen skulle projektet Grön integration – från jord till 
bord inriktas mot att skapa nya företag och arbetstillfällen på landsbyg-
den inom den gröna näringen. Självklart visste projektägaren och de 
deltagande organisationerna, myndigheterna och företagen att det skulle 
bli en lång startsträcka för att komma i mål vad gällde ambitionen att 
starta företag. Förväntningarna från projektets sida var därför att 
”Enstaka deltagare kan komma att starta egen verksamhet eller driva 
verksamhet tillsammans med andra aktörer.” I projektets starta-eget-
modul medverkade Almi/IFS Väst och Coompanion med information 
och diskussion om att starta företag och kooperativ. Vidare deltog Noaks 
Resurskooperativ med en egen modell för sysselsättning där deltagarna 
säljer sina tjänster utan att behöva starta eget företag. Kooperativet är då 
arbetsgivare och hyr ut arbetskraft till kunden. 

Endast en deltagare kom att starta företag under projekttiden. Del-
tagarna pratade dock mycket om att starta företag, men de såg stora  
svårigheter. Vad som ansågs särskilt svårt förutom språket var att förstå 
de svenska reglerna kring företagandet. Skatten, momsen och alla regler 
från olika myndigheter, till exempel kring hantering av livsmedel och 
matserveringar. Att starta ett gemensamt företag eller kooperativ var 
inget som kom upp naturligt i diskussionerna. Andra erfarenheter från 
projektet var att nyanlända har en stark drivkraft att börja något nytt när 
de kommer och att det därför är viktigt med information om möjlighe-
terna så snabbt som möjligt. Många invandrare har varit företagare, men 
då haft ett enmansföretag eller familjeföretag. De efterlyste också en 
enklare process kring att starta företag.

Av naturliga skäl var finansieringsfrågorna inte särskilt aktuella, men 
utifrån sina erfarenheter och diskussioner med deltagarna lyfte projekt-
gruppen upp några iakttagelser. För det första var flera av de nyanlända 
muslimer och de kan inte låna pengar och betala ränta enligt sin reli-
gion. Däremot är det tillåtet att betala en låneavgift. JAK Medlemsbank 
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är den svenska bank som jobbar utan ränta och där finns alltså en möj-
lighet. För det andra finns en tradition av att låna pengar till företags-
investeringar av släkt och vänner, ”det är inte så krångligt”. Det svenska 
systemet med starta-eget-stöd och hur det kan kombineras eller inte 
med försörjningsstödet undrade deltagarna över. Ovissheten var stor 
och deltagarna kände en trygghet i försörjningsstödet. Med bristande 
kunskap i svenska språket och kulturen liksom i det svenska företagan-
dets villkor är klivet stort att starta ett företag, särskilt om det också ska 
försörja en hel familj. 

Projektet som helhet har rönt stor uppmärksamhet och lever vidare i 
den nybildade Samverkansgruppen för Grön integration. Den består av 
representanter från berörda myndigheter, utlandsfödda och landsbygds-
företagare. Hushållningssällskapet Väst menar att genom att ta till vara 
utrikesföddas erfarenheter och kunskaper kan den kommande genera-
tionsväxlingen på den svenska landsbygden vändas från hot till möjlig-
heter. 

Sociala företag är inga vanliga företag
Kännetecknande för majoriteten av de arbetsintegrerande sociala före-
tagen är den dubbla rollen. Dels säljer de rehabiliteringstjänster och dels 
producerar och säljer de varor eller tjänster som ett medel i rehabilite-
ringen. I en rapport från Tillväxtanalys 13 uttrycks målet med de två 
inriktningarna som välfärdsorienterat (integration och social vinst) res-
pektive tillväxtorienterat (ekonomisk vinst). De sociala företagens vinst 
borde därför redovisas både med ett socialt bokslut samt ett ekonomiskt 
bokslut. Enligt Nilsson och Wadeskog 14 kan den samhällsekonomiska 
vinsten uppgå till närmare 1 miljon kronor per anställd och år. Detta 
förhållande komplicerar bilden jämfört med ett enbart tillväxtorienterat 
företag som vanligtvis finansieras genom eget kapital och lånekapital. 
Också jämfört med ett renodlat välfärdsorienterat företag där skatteme-
del och avgifter finansierar investeringar och drift. En rent filantropisk 
verksamhet som bygger på donationer och gåvor kan också verka som 
ett välfärdsorienterat företag. Om inte Götene Företagskooperativ hade 
funnits kunde alltså bygget av timmerhus varit ett tillväxtföretag, den 

13 Tillväxtanalys, Arbetsintegrerande sociala företag – användning och behov av statliga finansieringsstöd, 
Rapport 2011:12.

14 Nilsson I och Wadeskog A, Ur samhällets perspektiv, 2005.
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rehabiliterande verksamheten legat i kommunal skattefinansierad regi 
och hjälpen till dem som stod allra längst från arbetsmarknaden kom-
mit från en gåvobaserad hjälporganisation. Det sociala företagets dubbla 
roller gör att man måste se på företagets finansieringssituation vid start, 
drift och expansion med helt nya ögon. 

De tre exemplen är alla hämtade från Västra Götalandsregionen där 
det finns en etablerad stödstruktur kring social ekonomi. På regionnivå 
arbetar Sociala ekonomins råd i Västra Götaland (SER) och därunder 
finns fyra delregionala nätverk för social ekonomi. Regionen har sedan 
starten av Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland 
(KGF) bidragit med stöd till driften av föreningen, vilket även Tillväxt-
verket gjort. Kreditgarantiföreningen har 46 föreningar, banker och 
kooperativ som medlemmar. Göteborgs kommun har nyligen skrivit 
under den så kallade överenskommelsen om samverkan med sektorn 
social ekonomi. Coompanion och även Kreditgarantiföreningen, Stiftel-
sen kooperativt nyföretagande, Ekobanken och Almi utgör en viktig del 
av den regionala/lokala stödstrukturen. Förutom denna mer formella 
organisering har informella nätverk och kontakter utvecklats som också 
underlättat genomförandet av till exempel finansieringen av Le Mats 
expansion. Däremot efterfrågar sociala företag i regel en mer genom-
tänkt stödstruktur från det offentligas sida vad gäller kommunens, 
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans medverkan. Stödstruktu-
ren för de sociala företagen har en viktig uppgift att fylla. För att kunna 
möta de finansiella problem som de dubbla rollerna hanterar behöver 
regionala och lokala stödstrukturer samordnas och utvecklas. 

Finansiella instrument – erfarenheter och förslag
Vad har vi lärt om finansiering av sociala företag  
genom att studera Götene Företagskooperativ,  
Le Mat och Vägen ut! kooperativen och Grön integration? 

Alla med olika initiativtagare; en kommun, en liten förening och en stor 
organisation. Exemplen valdes också för att belysa en mindre kommun, 
en storstad och ett landsbygdsområde, men även olika faser i företagens 
utveckling som start, drift och expansion. Först redovisas erfarenheter 
från respektive exempel och sedan mer generellt om erfarenheter och 
förslag vid start, drift och expansion. Visserligen kan inte tre exempel 
vara tillräckligt underlag för att dra slutsatser som skulle gälla för  
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flertalet sociala företag, men det är intressant att notera att sammantaget 
speglar företagen de finansiella instrument som diskuteras i rapporten 
Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtids-
arbetslösa15 nämligen:
•	 ”Bootstrapping”/snålt företagande
•	 Projektfinansiering
•	 Kommunala borgensåtaganden och lån
•	 Gemensamt handlande och samverkan; kreditgarantiföreningar,  

borgensringar, konsortier och företagssamverkan
•	 Kvalificerade mellanhänder
•	 Andelar till allmänheten
•	 Förskott 

Vad kan vi lära av Götene Företagskooperativ?

Jo, att det är svårt med finansieringen även i ett kommunalt initiativ som 
finansierats av kommunen under uppbyggnaden. Även nu efter 
”avknoppningen” lämnar kommunen bidrag till företaget för verksam-
hetsledare och lokal. Genom detta underlättades övergången från pro-
jekt till företag, men det svåra var renovering av gården de fick hyra av 
kommunen och inköp av utrustning och inredning för verksamheten. 
Ett banklån med kommunal borgen blev lösningen. I den lilla kommu-
nen ställde alltså både kommunen och den lokala banken upp, medan 
företaget inte kunde få varken bensinkort eller mobilabonnemang i de 
stora bolagen. 

Ett annat problem var de väldigt små marginalerna. Driftsmässigt 
gick företaget runt, men de kunde inte bygga upp kapital för expansion. 
Diskussioner pågick om finansiering med de ansvariga myndigheterna 
som förväntades göra placeringar i de nya verksamheterna, men här 
kommer också ”bootstrapping” in. Det vill säga att hitta lösningar som 
inte kostar så mycket. Köpa begagnat, utnyttja gratis rådgivning och ide-
ellt arbete är exempel på snålt företagande. Ett socialt företag är också 
ett arbetsintensivt företag. Deltagarna från kommunen och arbetsför-
medlingen var i behov av handledning och de anställda handledarna 
behövde kompetensutveckling. Tack vare att företaget deltog i ett projekt 

15 Tillväxtverkets rapport nr 0130, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande.
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finansierat av regionen kunde handledarna få utbildning. Projektbidrag 
har använts för just kompetensutveckling och även för expansion. 

Vad kan vi lära av Le Mat och Vägen ut! kooperativen? 

Frågan här handlar mer explicit om vilka lärdomar som kan dras av hur 
ett socialt företag klarar att få till stånd stora investeringar. Satsningarna 
som kooperativet Le Mat genomförde i två etapper var på sammanlagt 
runt 7 miljoner kronor. Vem lånar ut så mycket pengar till ett socialt 
företag som ägs och drivs av personer med lång tid i utanförskap och 
arbetslöshet? Svaret på frågan är inte helt enkelt, men det handlar om  
ett målinriktat långsiktigt arbete samt om kontakter, samarbete och krea-
tivitet. 

I Göteborg har ett kooperativt klimat långsamt vuxit fram under åren. 
Coompanion har varit en betydelsefull kraft och många personer 
knutna till den kooperativa rörelsen har engagerat sig för att hjälpa fram 
sociala företag. Kontakter har skapats både lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. Och ur detta har samarbeten vuxit fram som möjlig-
gjort finansieringen av Le Mat. Soficatra, SEFEA, Ekobanken, Kredit-
garantiföreningen Social ekonomi Västra Götaland och Almi var finan-
siärer. Men också kooperativen i konsortiet och privatpersoner har 
investerat. Det som nu är konsortiet Vägen ut! kooperativen började 
med ett kooperativ för 10 år sedan och har nu vuxit till en sammanslut-
ning av 12 kooperativ som i konsortiets form har hittat ett sätt att samar-
beta också kring ekonomiska frågor. Genom att använda samma bank, 
Ekobanken, har de möjlighet att vid behov garantera lån för varandra 
och på så sätt skapa de säkerheter som banken kräver. Också privatper-
soner har investerat genom att pantsätta egen inlåning till banken som 
garanti för lån. 

Vad kan vi lära av Grön integration – från jord till bord?

Genom att studera det sociala arbetsintegrerande projektet Grön inte-
gration kan vi få en inblick i hur lång startsträckan kan vara för dem 
som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Nyanlända som varken 
kan svenska språket eller känner till den svenska kulturen och före-
tagandets villkor. Förmodligen skulle vi kunna dra en parallell med 
många andra som funnits länge i utanförskap och som inte heller har 
kulturen och nödvändig yrkeskunskap för att klara av övergången till  
ett vanligt jobb via ett socialt företag. Projektet har satt fokus på  
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nödvändigheten av att förbereda deltagarna för att i ett senare skede 
kunna ta nästa steg och starta företag ensam eller tillsammans med 
andra. För dem som varit arbetslösa mycket länge kanske en integration 
i arbetslivet skulle kunna bestå av deltagande i ett förberedande socialt 
arbetsintegrerande projekt liknande Grön integration, i nästa steg vara 
deltagare i ett socialt arbetsintegrerande företag och därefter starta eget 
eller söka sig ut på den reguljära arbetsmarknaden. 

Ett finansiellt problem vid en eventuell företagsstart rör den ekono-
miska tryggheten för individen. Det är ett reellt problem för deltagarna 
att lämna en trygg offentlig försörjning som till exempel försörjnings-
stöd. Som egen företagare kan de gå miste om bidraget och måste helt 
förlita sig på inkomsten från det egna företaget. Och det är en stor  
osäkerhet. En lösning på problemet skulle kunna vara att samhället 
garanterar företagaren att få tillbaka sitt bidrag vid ett eventuellt miss-
lyckande. Då kanske fler skulle våga starta företag. 

Start, drift och expansion – förslag
Projektfinansiering för starten

En idé om ett socialt arbetsintegrerande företag tar form och en stor 
utmaning är att finansiera starten av företaget. Kostnader för lokal, 
inredning, utrustning och lön till personal med mera måste vanligtvis 
betalas innan det börjar komma inkomster i företaget. Hur gör man för 
att överbrygga tiden från idé till självgående företag? Det finns några 
betydelsefulla aktörer som pekas ut som självklara, kommunen och pro-
jektfinansiärerna. Att finansiera uppbyggnaden av nya sociala företag 
genom projekt anses ofta vara den enda rimliga vägen. Med finansiering 
via projektet kan idén utvecklas, organiseras och utrustas så att det vid 
projekttidens slut finns ett företag som ekonomiskt kan stå på egna ben. 
Det betyder att företaget kunnat upparbeta kontakter, marknadsföra sig 
och teckna avtal med kunder om rehabiliteringstjänster och utarbeta en 
plan för försäljning av företagets andra produkter under själva projekt-
tiden. ”Vid start måste någon annan betala så vi kan bygga upp företa-
get, vi klarar driften men inte starten!”, menar en av de intervjuade 
ledarna. 
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Kommunen viktig samarbetspart i driften 

Kommunen är också en självskriven aktör för att underlätta starten, 
men också för den vardagliga verksamheten. Vid start kan kommunen 
hjälpa till med direkta bidrag till projektet men också indirekt genom att 
till exempel ställa lokaler och annan utrustning till förfogande eller 
bidra med lön till projektledare. Kommunen skulle även kunna renovera 
och utrusta de lokaler som hyrs ut så att de passar det sociala företagets 
verksamhet (exemplet Vägen ut!). Framför allt när företaget är etablerat 
och verksamheten startat är det viktigt med en bra, stabil och affärsmäs-
sig relation till kommunen. För att komma bort från företagets ekono-
miska bidragsberoende av kommunen (exemplet Götene) är det önsk-
värt att kommunen köper andra tjänster av företaget som parkskötsel, 
städning etcetera. Sådana mer långsiktiga entreprenörsavtal stabiliserar 
verksamheten ekonomiskt. Vidare bör den kommunala upphandlingen 
anpassas till sociala företag så att de kan delta på sina villkor. Likaså är 
bra avtal och relationer med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
också mycket viktiga för driften i sociala företag. Att ha en bra relation 
innebär bland annat att både kommunen, Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan har kunskap om arbetsintegrerande sociala företags  
villkor och upparbetade kontakter med de företag som finns lokalt. 

Kapital för expansionen

När det sociala företaget behöver expandera och har ett större investe-
ringsbehov skulle det underlätta avsevärt om det fanns finansiella 
instrument för detta. Ett finansieringsalternativ med kunskap om, och 
som tar hänsyn till, ekonomisk förening som företagsform och till soci-
ala företags dubbla roller i samhället. Eller varför inte göra det lättare 
och avdragsgillt för företag och privatpersoner att donera pengar till 
sociala företag? 

I dag är en större investering i ett socialt företag en verklig utmaning 
(exemplet Le Mat). Det finns flera olika sätt att underlätta för företag 
med stora investeringsbehov. Kreditgarantiföreningen för social eko-
nomi Västra Götaland är ett sådant exempel, (det vill säga för företag 
som ligger i Västra Götaland) men institutet har ännu inte tillräcklig 
kapacitet för att garantera stora lån. Dels behöver Kreditgarantifören-
ingar bildas i andra geografiska områden, dels måste de tillföras mer 
kapital till exempel i form av medlemsinsatser och förlagsinsatser. Stif-
telsen Kooperativt Nyföretagande (Göteborgs kommun avsatte 1 miljon 
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kronor för garantier) är ett annat exempel som även det har en begrän-
sad möjlighet. Garantifonder administrerade via bank är ett annat 
instrument där kooperativ och privatpersoner kan hjälpa varandra 
genom att ställa ut garantier för banklån. Ett mycket efterfrågat kapital 
som sociala företag behöver vid expansion är riskkapital. Företagen har 
av naturliga skäl svårt att både ge banken tillräckliga säkerheter i form 
av pantbrev i fastigheter eller företagsinteckning och verifiera en åter-
betalningsförmåga i det nystartade sociala företaget där kanske några 
styrelseledamöter dessutom är registrerade hos kronofogden. Här kan 
kommunal borgen vara ett sätt att hjälpa de sociala företagen att få  
tillgång till kapital. 

Det finns ett uttalat stort behov av en riskkapitalfond för sociala före-
tag. Möjligheten att få tillgång till riskkapital skulle vara en stor lättnad 
för många sociala företag som då skulle kunna expandera och göra ännu 
mer nytta i samhället, inte bara socialt utan också ekonomiskt. 

Samhällsekonomisk vinst

Vägen ut! kooperativen redovisar i sin årsberättelse för 2011 den sam-
hällsekonomiska vinsten som de 12 kooperativen tillsammans genererar. 
Det är en mycket intressant sammanställning som talar sitt tydliga 
språk. Den verksamhet som kooperativen bedriver skapar inte bara jobb 
och socialt sammanhang för de 92 anställda utan också vinst i reda 
pengar för samhället. Den sammanlagda erlagda kommunskatten var  
3,7 miljoner kronor. Och samhällets besparingar under 2011 var cirka 
12,3 miljoner kronor fördelade på:

•	 Aktivitetsersättningar: 3,5
•	 Sjukersättningar: 4,5
•	 Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd: 4,3 

Finansiering och support

Samtalen och intervjuerna med representanter för Götene Företags-
kooperativ, Vägen ut! kooperativen och Grön integration – från jord  
till bord om deras finansieringsresa har varit mycket intressant och gett 
inblick i ett besvärligt balansproblem. Samtidigt som de vill verka på 
marknaden och vara som alla andra företag under marknadsmässiga 
villkor, så är det ofta inte fullt ut möjligt för majoriteten av dem. De 
flesta sociala företag har dubbla roller; rehabilitering samt produktion  
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av varor eller tjänster. Företagens sociala ambitioner väger lika eller 
tyngre än den affärsmässiga verksamhet som företaget bedriver i arbets-
rehabiliterande syfte. Det avspeglar sig i det förslag som kan sägas vara 
en sammanfattning av samtalen och intervjuerna. 

För att hjälpa sociala företag under starten, driften och expansionen 
så de kan hjälpa både individer i utanförskap långt från arbetsmarkna-
den in i samhället och även ge en samhällsekonomisk vinst finns det ett 
klart uttalat önskemål om i första hand:

•	 Projektfinansiering vid starten
•	 Bra avtal med kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkrings-

kassan för driften
•	 Riskkapital och lånegarantier för expansionen 

Utöver detta har det påpekats att kontakterna, nätverken och samarbetet 
mellan olika aktörer, inklusive de finansiella aktörerna, är viktiga för 
utvecklingen av de sociala företagen. Framför allt har betydelsen av den 
lokala/regionala stödstrukturen lyfts fram, särskilt Coompanions roll i 
starten av sociala företag och vikten av att sociala företag finns med i 
regionala affärsutvecklings- och tillväxtprogram som en resurs. Också 
betydelsen av den nationella stödstrukturen har poängterats. Statliga 
Almi Företagspartner med stöd till nyföretagande borde ha en mer utta-
lad roll att stödja sociala företag. Ett sätt att åstadkomma detta är att sta-
ten ger Almi ett sådant uppdrag. Också Tillväxtverket samt Temagrupp 
Entreprenörskap och Företagande har lyfts fram i diskussionerna som 
en viktig part i arbetet med utvecklingen av de arbetsintegrerande soci-
ala företagen och deras roll i samhället. 

Slutsatsen av detta bidrag i diskussionen om sociala företags finansie-
ring och support är att sociala företag är viktiga företag, men inga van-
liga företag. De sociala företagen kommer att lyckas mer eller mindre väl 
med att tjäna sina pengar på marknaden. Detta förhållande betyder att 
företagen inte enbart kan verka på marknadsmässiga grunder och själva 
stå för alla investeringar vid start och expansion. Sociala företags upp-
drag att integrera människor i samhället måste uppfattas som ett gemen-
samt uppdrag mellan det sociala företaget och samhället. Ekonomiskt 
stöd direkt och/eller indirekt från samhällets sida, till exempel genom 
att samhället inrättar en riskkapitalfond, som ett socialt företag är i 
behov av är inget tecken på bidragsberoende eller olönsamhet hos före-
taget utan ett bevis på ett fungerande samarbete parterna emellan.
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