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Serus har sedan 2016 haft i uppdrag att utvärdera ERUF-projektet "Framsteg 
– främjande av mötesplatser, finansiering och stödstrukturer till socialt entre-
prenörskap och företagande samt gemensam nytta." som ägs av Coompan-
ion Östergötland. Projektet syftar till att öka tillväxten i Östergötland, Väst-
manland och Örebro län genom att uppmärksamma och ta tillvara på den 
utvecklingskraft som finns hos sociala entreprenörer och sociala företag (be-
fintliga och nystartade). Genom samverkan ska projektet bidra till förstärkt in-
frastruktur/stödfunktion för fler, växande och mer hållbara företag. Framsteg 
pågår från och med 2016-08-01 till och med 2019-11-30, och finansieras med 
stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). 

Denna rapport utgör Framstegs slututvärdering, som innefattar summerade lär-
domar från hela projektet, med fokus på effekter och värdeskapande. Rapporten 
sätter dessutom in resultatet i ett större samhällspolitiskt sammanhang. 

Kapitlet nedan innehåller en kortfattad bakgrundsbeskrivning till projektet. 
Kapitel tre innefattar en beskrivning av projektets övergripande mål och 
målgrupp. Därefter redogör vi för de utvärderingsmetoder som används för 
att utvärdera Framsteg. I kapitel fem presenteras projektets övergripande 
beståndsdelar/arbetssätt. I kapitel sex redogör vi för Framstegs resultat i 
förhållande till målen, arbetet med de tre hållbarhetsaspekterna och projektets 
framgångsfaktorer. Därefter följer ett kapitel om implementering, och i det 
sista kapitlet ger vi några avslutande kommentarer om Framsteg.

INLEDNING1.
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Bakgrunden till projektet grundar sig i att samhället står inför ett flertal 
utmaningar (exempelvis inom integration, hälsa, utbildning, klimat, miljö, 
enklare vägar till arbete och jämställdhet), där sociala innovationer och 
sociala entreprenörer/företag behövs för att kunna möta dessa utmaningar 
med hållbara lösningar.  

Sociala innovationer, socialt entreprenörskap och sociala företag1 handlar 
om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer 
kvaliteten och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. I förlängningen 
ökar det medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart 
samhälle – vilket är i linje med regeringens ambitioner vad gäller arbetet att 
genomföra FN:s globala mål och regeringens Agenda 2030 för hållbar ut-
veckling. 

Tillväxtverket och projektet Framsteg har identifierat att arbetet med sociala 
innovationer och sociala entreprenörer behöver breddas. Tillväxtverket uppger 
att det är viktigt att stimulera en hållbar tillväxt och stärka utvecklingen 
i de sociala företagen samt öka kunskapen om sociala företag och sam-
hällsentreprenörer så att fler offentliga aktörer samarbetar med och köper 
tjänster av sociala företag. 

BAKGRUNDEN TILL PROJEKTET 2.

1. Sociala innovationer, socialt entreprenörskap och sociala företag kännetecknas av en gemens  
drivkraft om att erbjuda en lösning på en eller flera samhällsutmaningar.
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Det övergripande målet för projektet är att öka tillväxten i länet genom att 
uppmärksamma och ta tillvara den utvecklingskraft som finns hos sociala 
entreprenörer och i sociala innovationer. Detta ska göras genom att: 

• Öka tillgång och tillgänglighet till finansiering samt 
utveckla finansiella instrument för sociala entreprenörer 

• Etablera mötesplatser och främja social innovation

• Synliggöra denna form av företagande samt öka 
förståelsen för sociala innovationer i innovationssystemet 

• Arbeta för bättre samverkan i rådgivningsstrukturen  

• Utveckla stödfunktioner för sociala företag och 
entreprenörer 

• Utveckla, affärsutveckla och stärka sociala entreprenörer 

Den primära målgruppen för Framsteg är sociala entreprenörer och sociala 
företag. Sociala entreprenörer är entreprenörer med innovativa lösningar 
på samhällsproblem baserade på affärsmässiga metoder. Sociala företag 
är företag med samhälleliga mål. Det är en heterogen grupp som består 
av allt ifrån Tech for good start ups till idéburna aktörer inom ideell sektor.  
Gemensamt för sociala företag är att målet och syftet med företaget ska 
vara samhällsutvecklande samt skapa social nytta för individen och samhället. 
De kan vara verksamma inom många olika områden och organiseras i olika 
företagsformer. Dessa företag strävar liksom andra företag efter vinst, men 
den återinvesteras ofta i det sociala företaget och i samhället i stället för 
att delas ut till ägarna. En version av socialt företag är arbetsintegrerande 
sociala företag som syftar till att integrera människor med arbetshinder i 
arbete. De flesta av dessa företag drivs i kooperativ form, och oftast som 
brukarkooperativ, där den kooperativa egenmaktsprocessen är viktig. 

Coompanion Östergötland är ägare av projektet och samverksanpartner är 
Coompanion Västmanland och Coompanion Örebro. Framsteg har genom-
förts i Västmanland, Örebro och Östergötand. Medfinansierat har också  
Region Västmanland, Länsstyreslen Västmanland, Region Örebro och Re-
gion Östergötland  gjort. Almi Mälardalen och Almi Östergötland har också  
varit delaktiga. Beträffande andra viktiga aktörer: företag i det regionala 
näringslivet, regioner, kommuner, företagsfrämjande verksamheter, banker 
samt högskolor och universitet.   

ÖVERGRIPANDE MÅL & MÅLGRUPP3.
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ÖVERGRIPANDE MÅL & MÅLGRUPP

Vår lärande utvärdering av Framsteg har bestått av tre parallella utvärderingsspår: 
målutvärdering, effektutvärdering samt processutvärdering. Vår utgångs- 
punkt i den målorienterade utvärderingen är metoden Logical framework 
approach (LFA). Retroaktivt har vi tolkat projektets mål från ansökan och 
fört in projektmålen i en anpassad LFA‐matris och utgått från de indikatorer 
som projektet tidigare tagit fram för måluppfyllelse. Matrisen har använts 
för kontinuerlig uppföljning av projektets genomförande, vilket gett en tydlig 
bild av utvecklingen mot formulerade mål. 

För oss har processutvärderingen bestått av att vi studerat projektets aktivi-
teter för att kontinuerligt undersöka hur de förhåller sig till målen och hur de 
bidrar till måluppfyllelse. Vi har även tittat närmare på förutsättningar som 
omger projektet och vilka andra aspekter som kan påverka projektresultatet. 
För utvärdering av effekter och värdeskapande har vi haft vår utgångspunkt 
i det internationellt etablerade konceptet Social return on investment (SROI). 
SROI utgör dessutom den övergripande utvärderingsansats som alla våra 
projektutvärderingar utgår ifrån. Utgångspunkten i SROI är den så kallade 
värdeskapandekedjan, som är ett av flera alternativa sätt att beskriva en 
förändrings-, interventions- eller programteori.

Figur 1. Värdeskapandekedja med utgångspunkt i SROI.

Utvärderingen har byggt på ett kontinuerligt utbyte mellan oss som ut-
värderare och projektledningen. Återföringen har skett kontinuerligt under 
projektets gång för en strukturerad, stödjande och lärande ansats. Vi har 
varit noggranna med att lämna tydliga rekommendationer om fortsatt 
tillvägagångssätt baserat på den information vi samlat in. 

Vi utvärderare har levererat fem PM som har haft olika fokus beroende på 
vad som varit aktuellt för projektet vid tillfället. Inför de PM som vi levererat 
har informationsinsamlingen främst skett genom dokumentstudier, observa-
tioner, workshops, enkäter och intervjuer. 

 

OM UTVÄRDERINGEN4.

Resurser
Resurser i form 
av bl a tid och 
pengar.

Aktiviteter
De aktiviteter som 
ska genomföras inom 
ramen för projektet.

Prestationer
De kvantitativa 
konsekvenserna  
av aktiviteterna.

Förändringar
Förändringar som behöver 
skapas för att effekter på 
kort och/eller lång sikt ska 
uppstå. 

Effekter
Förändringar för 
intressenter som har 
ett värde i sig. 

Påverkan
Den del av de 
uppmätta effekterna 
som beror på projek-
tets aktiviteter.

Värdeskapande
Värdet av enskilda effekter 
som skapats, samt det totala 
värdet av den påverkan som 
skett. 





11

För att nå det övergripande målet har projektet arbetat utifrån följande 
beståndsdelar: 

• Öka tillgång och tillgänglighet till finansiering samt utveckla 
finansiella instrument för sociala entreprenörer (5.1)

• Etablera mötesplatser och främja social innovation (5.2)

• Synliggöra denna form av företagande samt öka förståelsen 
för sociala innovationer i innovationssystemet (5.3)

• Arbeta för bättre samverkan i rådgivningsstrukturen  (5.4)

• Utveckla stödfunktioner för att stärka sociala företag och 
sociala entreprenörer

Projektet skulle genom dessa aktiviteter leda till en stärkt och enhetlig stöd-
struktur för att kommersialisera och formulera sociala innovationer detta särskilt 
riktad till sociala entreprenörer och sociala företag. Genom workshops, 
fokusgrupper och etablering av stödstrukturer skulle projektet synliggöra 
de möjligheter och brister som finns i befintligt stödsystem för socialt entre-
prenörskap. Genom samverkan mellan företagsfrämjande organisationer 
skulle projektet bidra till att öka förståelsen för socialt entreprenörskap och 
socialt företagande. Förväntade effekter av projektet är att det ska leda till 
ett samordnat företagsstöd till sociala entreprenörer och att de är en integrerad 
del av det innovations- och företagsfrämjande systemet. 

5.1 Finansiella instrument

Ett av projektmålen handlar om att skapa en stärkt och mer enhetlig stöd-
struktur för att kommersialisera och formulera sociala innovationer, där stöd-
strukturer dessutom ska inbegripas av breda och anpassade finansierings-
former. Tillgången till finansiering är ofta en utmaning för sociala företag, 
detta beror delvis på att de har alternativa affärsmål och verksamhetslogik 
som verkar i gränssnittet mellan den offentliga, privata och ideella sektorn.   

För att stärka stödstrukturen vad gäller olika finansieringsformer har projekt- 
et tagit fram en finansieringsguide2. Finansieringsguiden innehåller olika  
finansieringsmöjligheter, såsom Impact Investment, Crowdfunding och  
projektfinansiering, för sociala entreprenörer och företag. Finansierings-
guiden exemplifierar potentiella finansieringskällor för sociala entreprenörer 

FRAMSTEGS ARBETSMETOD5.

2. På Coompanions hemsida kan du ta del av projektets finasieringsguide. 
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och företag samt tydliggör hur finansieringen söks (steg för steg). Guiden 
innehåller också information om olika organisationer som stöttar socialt en-
treprenörskap. Spridningen av finansieringsguiden har bland annat skett 
via sociala medier, Coompanions hemsida och har delats ut på olika event/ 
projektaktiviteter. Målet var att dela ut totalt 600 exemplar, vilket är uppnått. 
Guiden delas fortfarande ut löpande, både i pappersform och digitalt. 

Projektets arbete med Barter har också stärkt de finansiella stödstrukturerna. 
Under projekttiden har flertalet seminarier genomförts med fokus på Barter, och 
en länsöverskridande barterförening har bildats. Barter är ett handelsnät-
verk för lokala och medelstora företag, och idén grundar sig i att de ska handla 
med annars osålda varor och tjänster med varandra via barteravtal och på 
så vis bevara soliditet och öka omsättningen. I barterringen använder med-
lemmarna sina överskott och sin överkapacitet som handelsvaror. Det kan 
handla om annars osålda hotellrum, bordsplatser på restaurangen, konsult- 
timmar på oömma tider, osålda annonser, osålda lager, maskinkapacitet 
och så vidare. Genom att skapa en ny marknad för dessa överskott minskas 
slöseri och nya kunder företagen annars inte haft tillkommer. Svensk Barter 
som utvecklats i projektet syftar till att öka handeln för företagen som med-
verkar och ska dessutom möjliggöra för dessa att bibehålla sin omsättning 
i lågkonjunkturer. Vinsterna som görs i Barterföreningen ska gå till sam-
hällsnyttiga ändamål. Barterföreningen startade under 2018, och i dags-
läget är tolv organisationer/företag knutna till föreningen. Nu när pro-
jektet är avslutat väntas dessa vara drivande i föreningens fortlevnad.  
I dagsläget finns en intresselista med cirka 50 företag, vilka samtliga är  
potentiella nya medlemmar. 

Utvecklingsarbetet med Mikrofonden är också ett viktigt resultat i att hitta 
breda och anpassade finansieringsformer. Mikrofonden är en nationell kredit- 
garanti- och mikro-låneverksamhet som syftar till att stötta den sociala 
ekonomin. I Örebro län har man fått ut kreditgarantier till sociala företag, och 
under våren beviljade länet medlemskap för Coompanion Västmanland, som 
ett direkt resultat av arbetet i projekt Framsteg. I flera år har Västmanland 
arbetat för att utveckla en mikrofond i länet, då det har funnits ett stort behov 
av finansiellt stöd till sociala företag. I stället för att ha två separata fonder i 
länen skapas en länsöverskridande mikrofond. 

I Östergötland genomförs än så länge ingen utlåning av krediter från den  
regionala Mikrofonden. Projektmedarbetarna har dock tagit kontakt med spar-
banker för eventuell medfinansiering, och det konstateras att de lokala banker-
nas förståelse för Mikrofonden har ökat. Den regionala mikrofonden har också 
möjlighet att få medfinansiering för kreditgivning av den nationella Mikrofonden.  

I december 2017 genomförde projektet en studieresa till Storbritannien, i syfte 
att studera stödstrukturer (delvis utifrån ett finansiellt perspektiv) för socialt 
företagande och sociala innovationer. Det konstaterades stora skillnader 
gällande finansiering mellan länderna. Socialt företagande i Storbritannien  
finansieras till stor del från välgörenhet, privata aktörer och/eller genom  
arbete av eldsjälar. Tillsammans utgör dessa finansiella resurser en stödstruk-
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tur som fram till idag saknas i Sverige. Det finns dock några privata initiativ i Sverige, 
exempelvis har Klarna som privat aktör finansierat Norrsken Foundation. Även 
om resan gav inspiration och genererade nya kunskaper om finansierings- 
möjligheter konstaterade projektmedarbetarna att fördelen med den svenska 
finansieringen och organiseringen är att det bidrar till ett säkrare långsiktigt 
stödsystem till de sociala företagen och de människor som verkar inom dem. 

5.2 Mötesplatser och social innovation 

Begreppet social innovation brukar förklaras som innovativa processer som 
möter sociala behov, skapar sociala relationer och bildar nya samarbeten. 
Sociala innovationer kan vara produkter, tjänster eller modeller som behandlar 
otillfredsställda behov på ett effektivare sätt. Framsteg har under projekttiden 
genomfört ett flertal mötesplatser och seminarier samt verkat för innovations-
främjande aktiviteter3.  

De basarer som projektet har genomfört är viktiga mötesplatser, dels utifrån 
ett integrationsperspektiv och dels utifrån ett entreprenörskapsperspektiv. 
Basar en verksamhet som omfattas av ett område för handel där varor och 
tjänster utbyts eller säljs, med det större syftet att gynna entreprenörskap, 
företagande och integration. 

Under våren 2018 genomförde Örebro- och Västmanland län en gemensam  
studieresa till Danmark i syfte att studera Basar Vest, vilket uppges ha gett goda 
idéer på hur regionerna kan påbörja arbetet med etablerandet av Basarer. På 
frågan om deltagarna fått en ökad inblick/kunskap om hur en Basar kan etableras/
drivas, blev resultatet följande i den enkät vi skickade ut i samband med studieresan:  

Dessa insikter och kunskaper uppfattar vi har varit viktiga för det arbete som 
därefter har gjorts i regionen kopplat till Basar inom projektet. Arbetet har 
tagits vidare genom att Coompanion tillsammans med rådgivare från Almi 
har undersökt och besökt potentiella lokaler och fastighetsägare, och det har 
även räknats på möjligheter för finansiering av detta.

I Västmanland har en lyckad etableringsanalys genomförts. På denna deltog 
bland annat Almi Mälardalen, Västerås Science Park, allmännyttiga Bostad Mimer, 
Företagarna, Nyanlänt företagande, Västerås stad och Arbetsförmedlingen. 
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3. Se tidigare publicerade PM för resultatet av dessa mötesplatser. 
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I Östergötland har projektet genomfört lyckade basarer i stadsdelen Berga 
(Linköping), och nu arbetar regionen för att samla försäljare och hitta nyckel- 
personer som kan vara drivande i en eventuell framtida Berga Basar organisa- 
tion (men även undersöka om det finns möjligheter till Basarer i andra sår-
bara stadsdelar).   

Projektet har också arbetat med bo- och byggemenskaper och Community 
Land Trusts. Socialt entreprenörskap inom just fastighetsmarknaden handlar 
om att skapa lösningar som främjar sociala och miljömässiga värden, och 
i huvudsak utan enskilt vinstsyfte. Projektet vittnar om att det finns en stor 
efterfrågan på hållbart boende och på lösningar som främjar social gemen-
skap och minska ofrivillig ensamhet. Genom Framstegs arbete (seminarier 
och utökade samarbeten) har nya projektansökningar beviljats kring bo- och 
byggemenskaper. Exempelvis har Länsstyrelsen i Östergötland beviljat medel 
för att informera och mobilisera för fler byggemenskaper i länet under 2019–
2020. Bo- och byggemenskaper har utvecklats till ett nationellt projekt (www.
divcity.se), där Östergötland deltar utifrån de seminarier som hållits i Framsteg.

Framsteg har haft som mål att genomföra så kallade Social Innovation 
Camps, vilket ännu inte har genomförts. I Örebro län och Västmanland län 
har ett samarbete utvecklats med Coompanion i Kronoberg som tillsammans 
med Drivhusen har utvecklat ett koncept för Social Innovation Camp (SIC). 
Länen uppger att det inte är möjligt att genomföra en SIC utan att samverk- 
an med andra regionala aktörer, och konstaterar att konceptet inte hinner 
genomföras inom ramen för Framsteg. Arbetet kommer dock leva vidare och 
en SIC planeras att genomföras under hösten 2019. I Östergötland planeras 
ett liknande upplägg, men med Liu Innovation (Linköpings universitetet) och 
NOSP (Norrköping Science Park). 

I arbetet med mötesplatser och social innovation ryms även arbetet med 
DesignLabs, som är ett forum där människor kan besöka och diskutera idéer 
om socialt entreprenörskap och sociala innovationer. Projektet i Örebro har 
bland annat genomfört dessa DesignLabs mobilt genom en husbil/husvagn 
som har besökt olika platser i länet. Husvagnen har framförallt funnits i kom-
munernas centralorter, men tanken är att denna även kommer finnas mer 
lokalt ute i länets landsbygder.     

5.3 Synliggöra och öka förståelsen av socialt företagande 
och sociala innovatione

En viktig del i projektets arbete har varit att synliggöra och öka förståelsen 
av socialt företagande och sociala innovationer. Projektet vill öka kompe-
tensen om socialt företagande så att offentliga och privata aktörer i större 
utsträckning samverkar, ingår partnerskap och köper tjänster/produkter av 
sociala företag. Projektet har inte bara verkat för att synliggöra socialt före-
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tagande och socialt entreprenörskap för ”övriga aktörer”, utan även för de 
sociala företagen och entreprenörerna. Det är inte alla företag och entre-
prenörer som identifierar sig som just sociala, trots att de i projektets mening 
klassificeras som det. Projektet identifierade därav ett stort behov av kommunika-
tions- och informationsinsatser. 

Projektet arbetade fram en kommunikationsplan för att identifiera målgrupp, 
mål, budskap och tillvägagångssätt med kommunikationen. Kommunikations-
planen är väl utformad, och vi utvärderare tycker det är bra att projektet har 
följt upp och mätt hur väl arbetet uppfyller målen i kommunikationsplanen. 
Det är också bra att projektet använt sig av flera kommunikationsverktyg (så 
som Facebook, hemsidor, mail, nätverk, med mera), för att sprida information 
om projektet samt socialt företagande, entreprenörskap och innovationer. 

Projektet har också genomfört olika seminarier för att synliggöra och öka 
förståelsen av socialt företagande och sociala innovationer. Seminarierna 
har vänt sig och nått många olika målgrupper, där bland annat kommersiella 
och sociala företag och aktörer från både politisk och verksamhetsutveck-
lande nivå. Några av de seminarier som genomförts av projektet är:4   

• Svensk Barter ekonomisk förening. Seminariet syftade till 
att informera företag om möjligheten att skapa ett nytt 
handelsnätverk för små och medelstora företag.  

• Kapitalförsörjning för småföretag. Seminariet berörde 
ämnena kapital och finansiering för småföretagare, där 
deltagarna fick möjligheter att lyssna på erfarenheter 
från banken WIR Schweiz (En kooperativ bank som driver 
världens största komplementära valutasystem för företag).

• Social innovation och entreprenörskap. Information om 
vad social innovation och entreprenörskap är. 

• Nordiska Skärgårdssamarbetet. Ett seminarium som 
syftade till att informera och bidra med kunskap om 
konkreta verktyg för lokal finansiering och ekonomisk 
utveckling till nytta i skärgårdsmiljö.

• Inte bara hyresgäst. Detta seminarium syftade till att ge 
kunskaper om vad man kan göra tillsammans med andra 
för fler inkluderande och hållbara boenden. 

Det sammantagna resultatet från enkäterna visar att en stor del av respond-
enterna tycker att seminarierna har varit bra och genererat i nya kunskaper 
om socialt företagande, socialt entreprenörskap och sociala innovationer.  
Resultatet indikerar också på att seminarierna i viss utsträckning har bidragit 
till ökade kunskaper om hur man kan lösa olika samhällsutmaningar. Vi  
utvärderare uppfattar att seminarierna, med dess varierande innehåll, har 
bidragit till att uppnå följande delmål; 

4. Vissa av seminatierna har ägt rum vid flera olika tillfällen. Utvärderingarna av dessa seminarier finns att 
läsa i våra tidigare publicerade PM.
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• Projektet erbjuder fysiska mötesforum för 
kunskapsutbyten 

• Deltagarna upplever att seminariet givit dem mer 
kunskap om socialt entreprenörskap, vart de kan vända 
sig om de behöver stöd och sociala innovationer   

• Projektet ger stöd beträffande finansieringslösningar

Genom deltagandet i ESBR-nätverket i Östergötland har socialt företagande 
kommit att bli en viktig fråga på dagordningen i just detta nätverk. Genom 
information och kunskapsspridning är det flera aktörer som skickat in olika pro-
jektansökningar kring socialt företagande. Inom ramen för Framsteg har man 
tagit fram en film om Community Land Trust. Filmen handlar om Champlain 
Housing Trust i Burlington (USA) som genom kooperativt markägande lyckas  
sänka boendekostnaderna för socialt utsatta grupper i samhället, samt främja  
social ekonomi ur ett brett perspektiv. Ungefär 75 procent av vinsterna från 
fastighetsägandet används för att skapa prismässigt åtkomliga boenden. 
Syften med filmen är att inspirera till nya lösningar vad gäller att motverka 
segregation och ojämlikhet i hälsa. 

5.4 Rådgivningsstrukturer

Projektet har som mål att uppnå en struktur för gemensam rådgivning mel-
lan olika organisationer. En viktig del i detta arbete handlar om att stärka  
samverkan mellan olika aktörer, exempelvis mellan Coompanion och Almi 
som båda arbetar med rådgivning till företag och entreprenörer på olika 
sätt. Samarbetet mellan Coompanion och Almi har utvecklats och stärkts. 
Tillsammans har de utvecklat ett arbete gällande medarbetarövertagande 
vid generationsskifte (se nästa avsnitt).

Genom projektet har projektmedarbetarna (som arbetar med rådgivning i  
ordinarie arbete) fått extra utrymme för att på ett mer innovativt sätt nå socia-
la entreprenörer och företag. Vi tycker det är bra att projektet har lett till att 
organisationerna har fått ökade möjligheter att affärsutveckla och stärka de 
sociala entreprenörerna, vi tror att det är viktigt att projektet identifierar en 
lösning på hur man ska kunna vidhålla stödet till dem, trots det att projektet avslutas. 

I Östergötland har projektet ytterligare fokuserat på arbetsintegrerande  
sociala företag - ASF, genom ett fördjupat stöd till dessa. Det fördjupade stödet 
rör sig om affärsutveckling, kvalitetssäkring av företagets tjänster och stött-
ning i arbetsledning. Framsteg har även verkat för att utveckla arbetet med 
ASF:ens gemensamma säljbolag Social Economic Trade (SET). Inom ramen 
för Framsteg har berörda ASF stöttats i omvärldsanalys av tänkbara kunder, 
marknadsföring av det sociala entreprenörskapet och av samhällsnyttan.

Framsteg har lett till femton nya arbetsintegrerande sociala företag och 
tolv stycken andra sociala företag har startats. De sociala företagen och de  
sociala entreprenörerna har getts och ges stöd i sitt företagande både för 



17

nystart och för att växa med olika insatser så som information om finansiering, 
potentiella marknader, seminarier, utbyte med andra aktörer, med mera. 

5.5 Stödfunktioner för sociala företag och sociala entreprenörer 

Att utveckla stödfunktioner för sociala företag och sociala entreprenörer  
innefattar många olika aspekter, och några av dessa har redan berörts, 
exempelvis vad gäller finansieringslösningar och att erbjuda fysiska 
mötesforum. 

En del som projektet har arbetat med är att utveckla ett mer strukturerat 
samarbete vid medarbetarövertagande vid generationsskifte (kooperativt 
övertagande vid ägarskiften), vilket samarbetet med Almi har kretsat kring. 
Genom detta samarbete har Framsteg fått möjlighet att vara med vid ägar-
skiftesträffar med företagare, vilket är en målgrupp som annars är svår att nå. 

I maj 2018 genomförde projektet en studieresa till Frankrike i syfte att studera 
personalövertagande i form av medarbetarägda kooperativa företag för 
att få inspiration till hur liknande projekt skulle kunna utvecklas i en svensk 
kontext. Frankrike är ett av de länder som kommit långt i arbetet vad gäller 
medarbetarägda kooperativa företag, och därför valde projektet att förlägga 
studieresan till Paris. Vi kan konstatera att utbytet genererade ökade kunskaper 
vad gäller kooperativ generationsväxling och medarbetarägda kooperativa 
företag. Utvärderingen av resan gav följande resultat: 

Tycker du att resan gav dig en bättre för- 
ståelse för kooperativ generationsväxling?

Deltagarna lyfte fram de olika studiebesöken och gemensamma diskussioner 
som särskilt bra med resan. Det framkom även att goda relationer mellan 
organisationerna har skapats, vilket har visat sig tydligt efter utbytet.  

Stödfunktioner för sociala företag och sociala entreprenörer har också stärkts 
genom samverkan med andra projekt samt att riktad information om socialt 
entreprenörskap skapats till UF-företag. 
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I detta kapitel presenteras projektets resultat i förhållande till målen, enkät- 
resultat, arbetet med de tre hållbarhetsaspekterna och projektets framgångs-
faktorer. 

6.1 Målrealisering  
 

RESULTAT6.

Nedanstående tabell innefattar två kolumner. I den vänstra presenteras de 
mål som projektet jobbat utifrån, tillsammans med de indikatorer som tagits 
fram för vart och ett av dem. I den högra kolumnen presenteras sedan vår 
bild av utfallet i respektive fall, där en viktig utgångspunkt är de nämnda 
indikatorerna. 
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Förväntat utfall Indikatorer Utfall

Utveckla stödstrukturer som: 

• Erbjuder stöd under alla utvecklingsfaser

• Ger stöd beträffande finansieringslösningar

• Bygger på samarbete mellan etablerade företagsstödjan-
de aktörer

• Erbjuder fysiska mötesforum

Stödstruktur finns framtagna. Målet är uppnått 

• Stödstrukturer finns framtagna, bland annat i form av Barter, Basar, finansieringsguiden 
(innehåller flera potentiella finansieringsmöjligheter under alla utvecklingsfaser) och 
Mikrofonden.

• Som tidigare nämnts arbetar Östergötland, Västmanland och Örebro län fram olika typer  
av stödstrukturer eftersom förutsättningarna och behoven i länen ser olika ut.

• Projektet har genomfört seminarier och haft diskussioner kring finansieringslösningar 
med bland annat Almi. Det har lett till en ökad förståelse för varandras verksamheters 
och en ökad samverkan.

• Projektet har genomfört två internationella utbyten (Storbritannien och Frankrike) för att 
hämta inspiration och kunskap beträffande finansieringslösningar och stödstrukturer.

• I Östergötland pågår ett arbete med ESBR (East Sweden Business Region). ESBR är  
en gemensam regional plattform och arbetsmodell för samverkan mellan aktörer i det före-
tagsfrämjande systemet ESBR har under projektet börjat arbeta med  socialt företagande.

Sociala entreprenörer känner ökad trygghet, framtidstro och 
meningsfullhet, samt har realiserat en ökad tillväxt och ökad 
disponibel inkomst.

Entreprenörerna upplever ökad 
trygghet, framtidstro, meningsfullhet, 
tillväxt och disponibel inkomst.

Målet är delvis uppnått 

• Projektet har genomfört flera riktade seminarier till målgruppen, och utvärderings- 
insatserna från dessa påvisar en ökad trygghet och framtidstro.  

• Det är inte alla sociala entreprenörer som upplever ökad tillväxt och disponibel inkomst  
i nuläget, det är snarare något som sker på längre sikt.  

Rådgivare till sociala entreprenörer har fått ökad kunskap 
om sociala entreprenörer och känner ökad trygghet i sin 
rådgivarroll.

Rådgivarna uppger att de har fått 
mer kunskap och upplever ökad 
trygghet i rådgivarrollen.

Målet är uppnått 

• Projektet har genomfört studieresa till Storbritannien och Frankrike.  

• Projektet önskar uppnå en struktur för gemensam rådgivning mellan olika organisationer. 
Samverkan med Almi har utvecklats och blivit starkare under projektet. 

• Projektet har dessutom genomfört ”medskapande” med ALMI och deltagit i olika Social 
Innovation Summit. 

Ett tydligt jämställdhets- och tillgänglighetsfokus i skapande 
av stödstrukturer för sociala entreprenörer och företag.

Jämställdhets- och tillgänglighets-
fokus är beaktat i skapandet av 
stödstrukturer.

Målet är uppnått

• Arbetar ständigt ur dessa perspektiv (exempelvis genom att ha både kvinnliga och manliga 
föreläsare, genomföra seminarier i tillgängliga lokaler och ha visuellt tillgängligt material).  
Se avsnitt 6.3 för en mer detaljerad beskrivning.

PROJEKTMÅL  Skapa en stärkt och mer enhetlig stödstruktur för att kommersialisera 
och formulera sociala innovationer riktade särskilt till sociala entreprenörer och sociala 
företag. Stödstrukturer ska inbegripa breda och anpassade finansieringsformer.
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Förväntat utfall Indikatorer Utfall
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Förväntat utfall Indikatorer Utfall 

En större mångfald av sociala företag/entreprenörer, både 
kvinnor och män, i relation till förhållandet före projektstart 
har fått stöd i syfte att starta och förbättra möjligheterna för 
sociala entreprenörer, sociala företag och entreprenörer. 

• Antalet företag som fått stöd  
(i förhållande till projektstart, mål 
250 stycken).

Målet är nästan uppnått

• 231 företag har fått stöd sedan projektstart (fördelning per län: 59 stycken i Örebro, 65 företag i 
Västmanland och resterande 107 i Östergötland). Sker genom aktiviteter som exempelvis rådgiv-
ning, seminarier, bartering av ekonomiska föreningar, mässor, konceptualisering och finansiella 
instrument. I dessa företag har stödet givits till 345 kvinnor och 305 män fördelat på 3 län..

Deltagande partnerorganisationer i projektet uppfattar 
mervärde i samverkan och av de verktyg som byggs upp 
under projektet. 

• Antal länsöverskridande workshops.

• Samverkan har förbättrats mellan 
företagsfrämjande aktörer.

• Andel av organisationerna som 
upplevt ett mervärde av verktyg och 
samverkan inom projektet.

Målet är uppnått

• Projektet upplevde svårigheter med att genomföra länsöverskridande workshops.  
Projektet valde därav att genomföra vissa seminarier i Stockholm (bättre ur ett  
tillgänglighetsperspektiv).  

• Projektet vittnar om att samverkan mellan aktörerna har stärkts (exempelvis medskapande 
ledarskap, gemensamma case, medarbetarägda företag, gemensamma studieresor).

Insatser har lett till fler företag, mer sociala entreprenörer 
och fler sysselsättningar i sociala företagen hos de som 
erhållit direkt stöd av projektet.

• Sysselsättningsökning i företag som 
får stöd (mål 75 heltidstjänster).

• Ett flertal nystartade sociala 
företag.

Målet är nästan uppnått

Sysselsättningsgraden  
Västmanland: 24 (15 kvinnor och 9 män) 
Örebro: 17 (11 kvinnor och 6 män) 
Östergötland: 15 (12 kvinnor och 3 män) 
Totalt: 56  

Nystartade sociala företag 
Västmanland: 14 
Örebro: 8 
Östergötland: 5 
Totalt: 27

Metoder för hur regionala mikrofonder kan bli verktyg och 
redskap för lokal hållbar och social innovationsutveckling 
samt finansieringsmodell för sociala entreprenörer har  
prövats och dokumenterats. 

Exempel på hur regionala  
Mikrofonden har utvecklats.

Målet är uppnått 

• Östergötland har blivit medlem i den nationella Mikro-fonden. I länet genomförs än så 
länge ingen utlåning av krediter från den regionala fonden. Projektmedarbetarna har 
dock tagit kontakt med sparbanker för eventuell medfinansiering.

• I Västmanland och Örebro finns en gemensam länsöverskridande mikrofond  
(Mikrofonden Mälardalen), detta är ett direkt resultat av Framsteg.

DELMÅL 1 Öka sociala entreprenörers och sociala företagares tillväxt genom att  
skapa förutsättningar att starta och växa. 
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Förväntat utfall Indikatorer Utfall 

Flera sociala innovationer har kommersialiserats tack vare 
det riktade och utvecklade stödet för socialt entreprenörskap.

Antal kommersialiserade sociala  
innovationer från Designlabs och 
Social Innovation Camps. 

Målet är uppnått

• Projektet har genomfört aktiviteter som information om medarbetarövertagande,  
husvagnsturné, mässor.

• I Örebro planeras en Social Innovation Camp under våren 2020. Under Framsteg har 
planering för detta skett med Drivhuset och Science Park. För att genomföra och göra 
detta till ett återkommande arrangemang krävs en långsiktig finansiering.

• Under 2020 kommer Coompanion att etablera sig på den nya Innovationsarenan i 
Örebro. Denna arena kommer att ta den rådgivning vidare som utvecklats inom projekt 
Framsteg, i Partnerskapet för Sociala Innovationer. 

• Sociala innovationer  i Västmanland är Svenska Barter, Biodling, Basar som man fortsätter att 
arbeta med. Mikrofonden Mälardalen är nu bildad och inbegriper både Västmanland och Öre-
bro län. Arbetet med medarbetarövertagande fortsätter i länet, med olika parter främst ALMI.

• Seminarier om ”Bygga och Bo” har lett till nationell projektansökan eftersom det behövs 
mer informationsinsatser om denna möjlighet, både till finansiärer och grupper som vill 
bygga och bo tillsammans.

• En social innovation som har kommit fram är betydelsen av biodling (för en social, miljömäs-
sig och ekonomisk hållbarhet). Denna ide arbetas/utvecklas i alla län med lite olika ingångar 
under det gemensamma arbetsnamnet "Bee Cooperative". I Östergötland riktar man sig till så 
kallade ”amatörodlare” som vill ta steget vidare för att bli mer professionella och kommersiella. 
I Västmanland och i Örebro län är inriktningen att sprida information till nya som vill komma 
igång med biodling. Alla länen har samverkan med biodlarorganisationer samt studieförbund 
och konceptet utgår från kooperativa metoder.  

Nya lokala/kommunala avtal om samverkan kring socialt 
företagande och social innovationsutveckling har utformats  
i minst hälften av kommunerna i berörda län. 

Antal lokala/kommunala avtal om 
samverkan kring socialt företagande/
innovationsutveckling. 

Målet är på väg att uppnås

• Det har genomförts etableringsanalyser och arbeten riktade mot olika stadsdelar i  
kommunerna. Det sker fortsatta diskussioner kring potentiella avtal. 

Strategiska partnerskap har bildats som svar på de  
samhällsutmaningarsom framkommit i seminarierna. 

Andel samhällsutmaningar där  
partnerskap bildats.

Målet är uppnått 

• Flera av de sociala innovationerna som framkommit har lett till strategiska partnerskap  
i samtliga län med lite olika inriktningar, exempelvis:

• Barter – partnerskap bestående av sociala företag, Coffice, småföretag och Coompanion

• Bygg och Bo – partnerskap som lett till nytt projekt både nationellt och i Östergötland. Flera 
nätverk  är på gång och informationer till kommuners planarbeten. Ett seminarium har hållits på 
länsstyrelsen i Östergötland för samhällsbyggnaadsenheter och politiker. Bygg och bo i Örebro har 
skapat två mindre nätverk som planerar att gå vidare och lära sig mer om kooperativa hyresrätter. 

• Basar – partnerskap i varje län bildat runt denna idé.

• Biodlare – partnerskap bildat runt denna idé i varje län under konceptnamnet "Bee Cooperative".

• Medarbetarövertagande och generationsväxling – fortsätter i varje län med olika  
strategiska parter i länen.

• Partnerskap Örebro - Finns starka regionala plattformar. Partnerskapet för sociala  
Innovationer i Örebro län har ungefär 40 medlemmar.

• Strategiska partnerskap i Östergötland - I Östergötland finns vi SE UPP, den sociala  
ekonomins utvecklingspartnerskap som Region Östergötland också deltar i.

• ESBR har också vidgat sitt perspektiv under Framsteg och det fortsätter genom Coompanions 
deltagande och Region Östergötlands inriktning kring den sociala ekonomin.

• Östergötland har också genom överenskommelsearbetet och deltagande i trans- 
nationella aktiviteter genom Region Östergötland kommit en bit. ESBR har också fått 
insikter kring socialt företagande och har goda chanser att utvecklas vidare.
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Förväntat utfall Indikatorer Utfall 

Flera sociala innovationer har kommersialiserats tack vare 
det riktade och utvecklade stödet för socialt entreprenörskap.

Antal kommersialiserade sociala  
innovationer från Designlabs och 
Social Innovation Camps. 

Målet är uppnått

• Projektet har genomfört aktiviteter som information om medarbetarövertagande,  
husvagnsturné, mässor.

• I Örebro planeras en Social Innovation Camp under våren 2020. Under Framsteg har 
planering för detta skett med Drivhuset och Science Park. För att genomföra och göra 
detta till ett återkommande arrangemang krävs en långsiktig finansiering.

• Under 2020 kommer Coompanion att etablera sig på den nya Innovationsarenan i 
Örebro. Denna arena kommer att ta den rådgivning vidare som utvecklats inom projekt 
Framsteg, i Partnerskapet för Sociala Innovationer. 

• Sociala innovationer  i Västmanland är Svenska Barter, Biodling, Basar som man fortsätter att 
arbeta med. Mikrofonden Mälardalen är nu bildad och inbegriper både Västmanland och Öre-
bro län. Arbetet med medarbetarövertagande fortsätter i länet, med olika parter främst ALMI.

• Seminarier om ”Bygga och Bo” har lett till nationell projektansökan eftersom det behövs 
mer informationsinsatser om denna möjlighet, både till finansiärer och grupper som vill 
bygga och bo tillsammans.

• En social innovation som har kommit fram är betydelsen av biodling (för en social, miljömäs-
sig och ekonomisk hållbarhet). Denna ide arbetas/utvecklas i alla län med lite olika ingångar 
under det gemensamma arbetsnamnet "Bee Cooperative". I Östergötland riktar man sig till så 
kallade ”amatörodlare” som vill ta steget vidare för att bli mer professionella och kommersiella. 
I Västmanland och i Örebro län är inriktningen att sprida information till nya som vill komma 
igång med biodling. Alla länen har samverkan med biodlarorganisationer samt studieförbund 
och konceptet utgår från kooperativa metoder.  

Nya lokala/kommunala avtal om samverkan kring socialt 
företagande och social innovationsutveckling har utformats  
i minst hälften av kommunerna i berörda län. 

Antal lokala/kommunala avtal om 
samverkan kring socialt företagande/
innovationsutveckling. 

Målet är på väg att uppnås

• Det har genomförts etableringsanalyser och arbeten riktade mot olika stadsdelar i  
kommunerna. Det sker fortsatta diskussioner kring potentiella avtal. 

Strategiska partnerskap har bildats som svar på de  
samhällsutmaningarsom framkommit i seminarierna. 

Andel samhällsutmaningar där  
partnerskap bildats.

Målet är uppnått 

• Flera av de sociala innovationerna som framkommit har lett till strategiska partnerskap  
i samtliga län med lite olika inriktningar, exempelvis:

• Barter – partnerskap bestående av sociala företag, Coffice, småföretag och Coompanion

• Bygg och Bo – partnerskap som lett till nytt projekt både nationellt och i Östergötland. Flera 
nätverk  är på gång och informationer till kommuners planarbeten. Ett seminarium har hållits på 
länsstyrelsen i Östergötland för samhällsbyggnaadsenheter och politiker. Bygg och bo i Örebro har 
skapat två mindre nätverk som planerar att gå vidare och lära sig mer om kooperativa hyresrätter. 

• Basar – partnerskap i varje län bildat runt denna idé.

• Biodlare – partnerskap bildat runt denna idé i varje län under konceptnamnet "Bee Cooperative".

• Medarbetarövertagande och generationsväxling – fortsätter i varje län med olika  
strategiska parter i länen.

• Partnerskap Örebro - Finns starka regionala plattformar. Partnerskapet för sociala  
Innovationer i Örebro län har ungefär 40 medlemmar.

• Strategiska partnerskap i Östergötland - I Östergötland finns vi SE UPP, den sociala  
ekonomins utvecklingspartnerskap som Region Östergötland också deltar i.

• ESBR har också vidgat sitt perspektiv under Framsteg och det fortsätter genom Coompanions 
deltagande och Region Östergötlands inriktning kring den sociala ekonomin.

• Östergötland har också genom överenskommelsearbetet och deltagande i trans- 
nationella aktiviteter genom Region Östergötland kommit en bit. ESBR har också fått 
insikter kring socialt företagande och har goda chanser att utvecklas vidare.
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Förväntat utfall Indikatorer Utfall 

Ett ökat antal entreprenörer har fått förståelse av och  
information om socialt företagande och socialt  
entreprenörskap. 

• Entreprenörer som deltar på 
träffarna upplever att de fått större 
förståelse av socialt företagande 
och socialt entreprenörskap.

Målet är uppnått

Enkäter har delats ut i samband med alla aktiviteter. Resultatet från enkäterna visar på en 
ökad förståelse och kunskap.

Företag/entreprenörer inom den näringslivet/idéburna/
sociala ekonomin har fått rådgivning och utbildningsinsatser 
med fokus på gräsrotsinitiativ och samhälleliga samt system-
förändrande innovationer som grund att skapa affärs-model-
ler som säkerställer långsiktig och hållbar kommersialisering 
och innovation.

• Resultat från genomförda  
etableringsanalyser.

• Resultat från genomförda Social 
Innovation Camps.

Målet är uppnått

8 etableringsanalyser är genomförda. Ett samlat konstaterande från länen är att genomförda 
Etableringsanalyser inte har gjort att berörda kommuner drivit frågan om sociala företag 
framåt. Detta beror sannolikt på att AF under de senaste två åren princip slutat köpa tjänster 
av ASF. Analyserna har däremot gett kommunernas arbetsmarknadsenheter uppslag till nya 
affärsidéer.

Örebro – Social Innovations Camp planeras till våren 2020 tillsammans med Drivhuset och 
Science Park. I Östergötland arbetar man vidare med social innovation camp tillsammans med 
Norrköpings kommun, Region Östergötland, LiU innovation och SE UPP.

Med utgångspunkt i sektorsövergripande behov har det 
genomförts Designlabs för ökad kunskapsutveckling och 
kommersialisering för fler sociala entreprenörer och företag.

• Antal Designlabs som genomförts.

• Antal deltagare på Designlabs.

Målet är uppnått

7  Designlabs är genomförda (50 deltagare). Projektet har även genomfört Öppet hus för 
sociala entreprenörer.

I Örebro genomfördes “husvagnsturnén” som en DesignLab. Besök gjordes på orterna  
Askersund, Degerfors, Fellingsbro, Hällefors, Örebro och Zinkgruvan. Husvagnen bemannades 
av personal från Coompanion, Region Örebro län, Hela Sverige ska Leva, Verdandi, Läns-
styrelsen och Örebro läns Idrottsförbund. Totalt besökte ungefär 60 personer vagnen, 20 av 
dessa hade mer eller mindre konkreta idéer runt sociala innovationer. Av dessa har drygt 10 
hänvisats vidare till relevanta aktören som kan vara behjälplig med idén.

I Östergötland har projektet genomfört  3 DesignLabs i anslutning till den uppkomna  
Basaridén i så kallade utsatta bostadsområden. Deltog gjorde personer från bostadsområde 
Skäggetorp, Berga, Brobyggare, Stadsdelsutvecklare, Linköping kommun, Stångåstaden, ABF, 
Svenska Kyrkan, Coompanion, Nyföretagarcentrum.

Ett koncept för årligen återkommande tematisk seminarie-
verksamhet för sociala innovationer, samhällsentreprenör-
skap och socialt företagande har utvecklats och prövats.

• Antal genomförda seminarier.

• Antal deltagare på seminarierna.

• Andel av deltagarna som upplever att 
seminariet givit dem mer kunskap om 
hur de kan lösa samhällsutmaningar.

Målet är uppnått

Projektet har genomfört flera seminarier/föreläsningar (Ekonomisk demokrati, Fröken Friman, 
Barterringar, med mera).

Flera av deltagarna som upplever att seminariet givit dem mer kunskap om hur de kan lösa 
samhällsutmaningar.

En erfarenhet är att seminarier bör ske parallellt i samtliga län.

DELMÅL 3 Öka kunskapen om och inom företeelsen socialt entreprenörskap och  
socialt företagande med exempel för att synliggöra möjligheterna för andra. 
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Förväntat utfall Indikatorer Utfall 

Ett ökat antal entreprenörer har fått förståelse av och  
information om socialt företagande och socialt  
entreprenörskap. 

• Entreprenörer som deltar på 
träffarna upplever att de fått större 
förståelse av socialt företagande 
och socialt entreprenörskap.

Målet är uppnått

Enkäter har delats ut i samband med alla aktiviteter. Resultatet från enkäterna visar på en 
ökad förståelse och kunskap.

Företag/entreprenörer inom den näringslivet/idéburna/
sociala ekonomin har fått rådgivning och utbildningsinsatser 
med fokus på gräsrotsinitiativ och samhälleliga samt system-
förändrande innovationer som grund att skapa affärs-model-
ler som säkerställer långsiktig och hållbar kommersialisering 
och innovation.

• Resultat från genomförda  
etableringsanalyser.

• Resultat från genomförda Social 
Innovation Camps.

Målet är uppnått

8 etableringsanalyser är genomförda. Ett samlat konstaterande från länen är att genomförda 
Etableringsanalyser inte har gjort att berörda kommuner drivit frågan om sociala företag 
framåt. Detta beror sannolikt på att AF under de senaste två åren princip slutat köpa tjänster 
av ASF. Analyserna har däremot gett kommunernas arbetsmarknadsenheter uppslag till nya 
affärsidéer.

Örebro – Social Innovations Camp planeras till våren 2020 tillsammans med Drivhuset och 
Science Park. I Östergötland arbetar man vidare med social innovation camp tillsammans med 
Norrköpings kommun, Region Östergötland, LiU innovation och SE UPP.

Med utgångspunkt i sektorsövergripande behov har det 
genomförts Designlabs för ökad kunskapsutveckling och 
kommersialisering för fler sociala entreprenörer och företag.

• Antal Designlabs som genomförts.

• Antal deltagare på Designlabs.

Målet är uppnått

7  Designlabs är genomförda (50 deltagare). Projektet har även genomfört Öppet hus för 
sociala entreprenörer.

I Örebro genomfördes “husvagnsturnén” som en DesignLab. Besök gjordes på orterna  
Askersund, Degerfors, Fellingsbro, Hällefors, Örebro och Zinkgruvan. Husvagnen bemannades 
av personal från Coompanion, Region Örebro län, Hela Sverige ska Leva, Verdandi, Läns-
styrelsen och Örebro läns Idrottsförbund. Totalt besökte ungefär 60 personer vagnen, 20 av 
dessa hade mer eller mindre konkreta idéer runt sociala innovationer. Av dessa har drygt 10 
hänvisats vidare till relevanta aktören som kan vara behjälplig med idén.

I Östergötland har projektet genomfört  3 DesignLabs i anslutning till den uppkomna  
Basaridén i så kallade utsatta bostadsområden. Deltog gjorde personer från bostadsområde 
Skäggetorp, Berga, Brobyggare, Stadsdelsutvecklare, Linköping kommun, Stångåstaden, ABF, 
Svenska Kyrkan, Coompanion, Nyföretagarcentrum.

Ett koncept för årligen återkommande tematisk seminarie-
verksamhet för sociala innovationer, samhällsentreprenör-
skap och socialt företagande har utvecklats och prövats.

• Antal genomförda seminarier.

• Antal deltagare på seminarierna.

• Andel av deltagarna som upplever att 
seminariet givit dem mer kunskap om 
hur de kan lösa samhällsutmaningar.

Målet är uppnått

Projektet har genomfört flera seminarier/föreläsningar (Ekonomisk demokrati, Fröken Friman, 
Barterringar, med mera).

Flera av deltagarna som upplever att seminariet givit dem mer kunskap om hur de kan lösa 
samhällsutmaningar.

En erfarenhet är att seminarier bör ske parallellt i samtliga län.

DELMÅL 3 Öka kunskapen om och inom företeelsen socialt entreprenörskap och  
socialt företagande med exempel för att synliggöra möjligheterna för andra. 
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6.2 Enkätresultat 

I februari och april (2019) anordnade projektet (Östergötland) en studieresa 
till Yallatrappan i Rosengård. Det anordnades två resor med kvinnor som 
deltagit i projektet. Yallatrappan är ett arbetsintegrerande socialt företag 
och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening, med målsättning att 
skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda 
kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kvinnor som varit med i de 
Basarer som anordnats i Berga i Linköping under 2018 fick möjlighet att följa 
med på studieresan, för att ytterligare inspireras till kvinnors företagande. 
I och med resan skickades en enkät ut till deltagarna för att undersöka vad 
som var bra respektive mindre bra med resan och vilka kunskaper de fått 
med sig. Det var totalt 12 personer som besvarade enkäten.  

På frågan om studieresan gav respondenterna en bättre förståelse/kunskaper 
för hur de skulle kunna bli företagare (som var huvudsyftet med resan), blev 
resultatet följande: 

Tycker du att studieresan gav dig bättre förståelse/kunskaper  
för hur du skulle kunna bli företagare?

Ovanstående resultat anser vi är bra! Flertalet av deltagarna anser att de 
har fått en ökad förståelse/kunskap. Här uppmanar vi projektmedarbetarna, 
om möjlighet finns, att följa upp hur deltagarna nyttjar den förhöjda förståelsen/
kunskapen och se över hur det skulle kunna nyttjas i framtida Basarer.  

På frågan vad deltagarna tar med sig från dagen varierar svaren. Några av 
respondenterna säger följande:

• Att utländska kvinnor också kan bli företagare. 

• Det var bra att få information om Yallatrappan. 

• Det kan ta tid, och det är viktigt med tålamod och kunskap. 

• Goda exempel, det är alltid värdefullt. 

• Jag tar med mig att det finns möjlighet till värdefull 
verksamhet för kvinnor. 
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På frågan om vad som var bra med studiebesöken uppges att informationen 
om Yallatrappan var bra och lättförståelig, enkelt språk (pedagogisk  
presentation) och att studiebesöket gav inspiration och kunskap om hur en 
liknande verksamhet kan startas. En av respondenterna anser att det var 
viktigt att få träffa kvinnor som varit i samma situation som personen själv 
(står långt ifrån arbetsmarknaden), och se hur dessa har arbetat för att bli 
självförsörjande. 

På frågan om vad som var mindre bra var det en person som uppgav att 
det hade varit bra med mer information om själva verksamheten innan  
resan. Personen ifråga hade också önskat få mer information efter resan 
(vad för information uppges dock inte). En idé för kommande studiebesök 
är att uttryckligen ställa en fråga om de vill ha kompletterande information, 
och i sånt fall om vad. 

Individerna fick därefter skatta helhetsintrycket av studiebesöket på Yalla-
trappan, resultatet blev följande:

Vad är ditt helhetsintryck av studieresan som genomfördes?

 

På frågan om deltagarna vill fortsätta träffas och utveckla något liknande 
i Berga uppger nästan samtliga respondenter att de vill det. Respondenterna 
anser att det är viktigt med en lokal med rätt förutsättningar, samverka med 
olika aktörer och att genomföra kontinuerliga möten med individer som är 
intresserade av att upprätta en liknande verksamhet. 

Vi hoppas att projektdeltagarna i den ordinarie verksamheten jobbar vidare 
med denna del, då det finnas en stor vilja hos respondenterna att utveckla 
en liknande verksamhet som Yallatrappan. Det i sin tur skulle även verka 
för en ökad inkludering och jämställdhet hos utrikesfödda kvinnor, som idag 
har sämre förutsättningar vad gäller att etablera sig på arbetsmarknaden 
jämfört med män. För utrikesfödda kvinnor tar det i genomsnitt 9–11 år att 
etablera sig på arbetsmarknaden, medan motsvarande siffra är 3–7 år för 
män. Nationella siffror visar att 90 dagar efter att en individ har lämnat 
etableringen är 36 procent av männen i studier eller arbete medan endast 
21 procent av kvinnorna har kommit i sysselsättning. 
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6.3 De tre hållbarhetsaspekterna 

Det ingår i Tillväxtverkets uppdrag att främja hållbar utveckling och tillväxt 
i näringslivet, såväl i företag som i regioner. Tillväxtverket arbetar för lika-
behandling och icke-diskriminering genom att uppmana stödmottagare till 
ett aktivt mångfaldsarbete som används som ett verktyg för att utveckla 
och göra projekten mer effektiva. De tre hållbarhetsaspekterna som alla 
projekt ska förhålla sig till är:

• Miljö 

• Mångfald 

• Jämställdhet

Nedan sammanställer vi hur projektet har arbetat med dessa hållbarhetsaspekter: 

• Projektet har bland annat skapat delaktighet i Linköpings 
stadsdelar Ryd, Skäggetorp och Berga (socialt utsatta 
områden i Linköping). I aktiviteterna har ett stort antal 
deltagare varit kvinnor, vilket är positivt utifrån att fokus 
ofta är på männen i dessa områden. I projektet har 
man aktivt arbetat med att få med kvinnor och visa på 
möjligheter till företagande.  

En nyligen publicerad studie av Nordiska Ministerrådet fastslår att utrikes-
födda kvinnor är tydligt underrepresenterade på arbetsmarknaden vilket 
medför en förhöjd risk att fastna i ekonomiskt sårbara situationer och social 
marginalisering. En central slutsats av studien är att nyanlända kvinnors 
långsamma etableringsprocess sannolikt är en blandning av en arbetshämmad 
incitamentsstruktur för individen och det sätt på vilket arbetsmarknaden är 
strukturerad. Studien visar också att åtgärder som är specifikt inriktade på 
kvinnor är ytterst ovanliga. Annan forskning på området visar dessutom att 
arbetsmarknadsinriktade insatser är de mest effektiva i att få deltagarna 
i arbete, men det är främst de nyanlända männen som erbjuds insatser 
som praktik eller starta-eget kurser. Projektets insatser möjliggör för dessa 
strukturella skillnaden att minska. 

• Flera av de deltagande företagen är arbetsintegrerande 
sociala företag som arbetar med att skapa arbete åt 
personer som inte ges en möjlighet på den ordinarie 
arbetsmarknaden. 

Trots att antalet personer som är öppet arbetslösa i Sverige procentuellt 
minskar, finns det vissa grupper där arbetslösheten är fortsatt stor. Grupper 
som är särskilt drabbade är personer med psykisk ohälsa, personer med 
neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller med bristande språkkun-
skaper. Att stärka de sociala företagen i projektet som arbetar mot dessa 
målgrupper ger en ökad möjlighet för en mer jämlik arbetsmarknad. 
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• Projektets rådgivning och affärsutveckling till de sociala 
företagen är inkluderande och tillgängliga för personer 
med olika funktionshinder. Projektet har även gett 
rådgivning till språksvaga grupper. 

Inom projektet har det funnits tillgång till olika språkkunskaper, såsom eng-
elska, spanska, franska, portugisiska, tyska och arabiska (för eventuella behov 
vid rådgivning). 

• Vid informationsinsatser, mötesplatser, seminarier, 
med mera granskar projektet bilder, språk och text 
för att svara upp mot hållbarhetsaspekterna. Det kan 
exempelvis handla om att ha bilder på personer som 
motsvarar den målgrupp som finns representerad under 
en mötesplats/informationsträff. 

Även om projektet har arbetat för att utgå från kriterierna vad gäller exempelvis 
informationsmaterial uppger projektmedarbetarna att det hade varit bra 
om Framsteg tagit fram exempelmallar för hur hållbarhetsaspekterna kan 
inkluderas på ett mer strukturerat sätt. 

• I all kommunikation med projektdeltagare och 
andra aktörer lyfts det hållbara och demokratiska 
företagandets fördelar fram.

• Projektet har arbetat för att mötesplatser/seminarier har 
varit anpassade för personer med funktionsvariationer (allt 
vad gäller exempelvis utrustning, hiss, ljud, med mera). 

Projektmedarbetarna konstaterar att det hade varit bra om de vid starten 
av projektet hade satt upp tydligare mål och genomfört en konkret hand-
lingsplan kopplat till kriterierna (för att tidigare komma igång med arbetet 
och skapa en samsyn). 

Vi utvärderare uppfattar att insatserna på ett bra sätt har präglats av håll-
barhetsaspekterna och vi utvärderare uppmanar projektmedarbetarna att 
arbeta vidare med dessa i ordinarie verksamhet. Detta för att skapa en 
långsiktighet kring dessa frågor för att få en ännu större inverkan.  

Framsteg har dessutom verkat för att stärka arbetet vad gäller hållbar till-
växt utifrån en miljösynpunkt. Exempelvis är BeeCooperative ett initiativ 
som vuxit fram inom Framsteg. Varje län har fortsatt att uveckla idén utifrån 
länets förutsättningar. Biodling är grunden i all odling och viktig för hållbar 
utveckling. Syftet med BeeCooperative är att få fler att bli biodlare och få 
fler hobbybiodlare till näringsbiodlare samt stärka samverkan och koopera-
tionen. Varje län i Framsteg har samarbete med biodlingsföretagarna och 
olika studieförbund.
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6.4 Framgångsfaktorer och viktiga lärdomar från projektet

I det här avsnittet lyfter vi fram framgångsfaktorer och lärdomar som vi samman-
taget uppfattar som viktiga utifrån projektgenomförandet. Vi baserar dessa på 
den sammantagna bild vi fått utifrån våra egna reflektioner, projektgruppens 
tankar i frågorna samt intervjuer/workshop med medlemmar i styrgruppen och 
projektgruppen. Vi upplever att det finns flera bakomliggande faktorer som till 
stor del påverkat utfallet av projektet. De mest framträdande delarna uppfattar 
vi dock vara: utökad samverkan med aktörer som verkar inom samma område 
(6.4.1), breda och innovativa arbetsmetoder (6.4.2) och hög grad av anpassning 
till målgruppens behov av stöd (6.4.3). 

6.4.1 Samverkan    

Den stärkta samverkan mellan olika aktörer har påverkat projektet i en positiv 
riktning. Det är både är tid- och resurseffektivt att aktörer samverkar kring 
samma målgrupp och sakområde. 

De tre regionerna som deltagit i projektet har på olika sätt arbetet med  
projektet (utifrån lokala behov), men har ändå träffats på möten regelbundet 
för att diskutera olika lösningar och delge erfarenheter och idéer. Mötena 
uppges ha gett en bra återkoppling på det arbete som gjorts regionalt, 
men också på vad som ska göras framöver. Samverkan har lett till att det 
vuxit fram idéer på arbetsmetoder som man ursprungligen inte tänkt jobba 
med (exempelvis Basar och Barter). En tätare samverkan mellan Coompanion 
och Almi har också växt fram under projekttiden. 

6.4.2 Breda och innovativa arbetsmetoder 

Vi uppfattar att Framsteg har arbetat med breda och innovativa arbetsmetoder 
för att nå det övergripande målet om att öka tillväxten i Östergötland, Väst-
manland och Örebro län. Som redovisat i kapitel 5, ”Framstegs arbetsmetod”, 
har olika verktyg, miljöer och arbetssätt används för att stärka länens sociala 
företag, entreprenörer och innovationer. Att jobba med breda arbetsmetoder 
tror vi gynnar olika typer av socialt entreprenörskap och sociala företag att 
startas och utvecklas, vilket också är bra utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

Den 10 juni genomförde vi utvärderare en utvärderingsworkshop med projekt- 
medarbetarna. På frågan om vilka Framstegs främsta framgångsfaktorer 
är (vad gäller arbetsmetoder) nämndes bland annat Barter, Basar, med-
arbetarövertagande, byggemenskaper, ökad kunskap om socialt företagande, 
finansieringslösningarna och det fördjupade stödet till sociala företag och 
entreprenörer. Även om projektet har varit innovativt och testat nya arbets-
metoder nämner också medarbetarna att det har varit en utmaning, då 
projektet i vissa fall har upplevts spretigt. Projektmedarbetarna upplever 
att det var svårt under början av projekttiden att avgöra vart tonvikten på 
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arbetet skulle ligga, samt skapa en gemensam syn på arbetet. Samtidigt 
har projektets bredd genererat möjligheter till att vara kreativ och utveckla 
nya idéer. Exempelvis är Barter och Basar två delar som projektet utvecklat 
under projekttiden, som kanske inte hade varit möjligt att arbeta med om 
synen på innehållet och handlingsutrymmet i projektet hade varit snävare. 

6.4.3 Individanpassning  

Hög grad av individanpassning vad gäller exempelvis rådgivning, seminarier 
och finansieringslösningar tror vi är viktigt för att skapa rätt förutsättningar 
för sociala företag och entreprenörer. Vi uppfattar att projektet har haft 
en hög grad av individanpassning, utifrån flera aspekter. Dels vad gäller 
rådgivning (erbjuds exempelvis på flera språk) och finansieringslösningar 
(exempelvis Barter och Mikrofonden). 

Framsteg har sedan starten av projektet genomfört ett flertal seminarier 
för att öka kunskapen om socialt företagande, entreprenörskap och sociala 
innovationer, men också för att ge målgrupperna anpassade lösningar som 
leder till företagsutveckling. Seminarierna har följts upp via enkäter. Resul-
tatet från dessa visar bland annat på en ökad kunskap om socialt entrepre-
nörskap och företagande, kunskap om vart de kan vända sig om de behöver 
stöd och hur de kan vara med att lösa samhällsutmaningar (vilket indikerar 
att innehållet på dessa seminarier har varit anpassade efter målgruppen). 

Individanpassningen har också skett genom att regionerna har anpassat 
sina aktiviteter efter de behov som finns i regionen hos de sociala företagen 
och entreprenörerna. Aktiviteter som Östergötland har genomfört har nöd-
vändigtvis inte genomförts i Örebro eller Västmanland, och omvänt. 

Det har också skett ett individanpassat kommunikationsarbete, vilket är en 
viktig förutsättning utifrån att Framsteg arbetar med en bred målgrupp. För-
studien till Framsteg visade på bristfällig information om sociala företag,  
entreprenörer och sociala innovationer och projektet har genomfört ett flertal 
kommunikationsinsatser (exempelvis genom seminarier, information på hem- 
sidor, tryckt material). Projektet har även utformat en kommunikationsplan som 
fastställer hur kommunikationen till de olika målgrupperna ska se ut. 

Implementering avser de tillvägagångssätt som används för att införa nya  
metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används 
så som det var avsett, och med varaktighet. Implementering innefattar även hur 
metoderna och förhållningssättet ska leva vidare även efter projektets avslut.  
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I det senaste PM:et identifierade projektmedarbetarna att det som kräver 
ett ökat fokus framöver är arbetet med Barterföreningen och basarverksam- 
heterna. Projektet menade att vad gäller Barterföreningen handlade det fram-
förallt om ett strategiskt arbete för att få föreningen att hålla på sikt. I varje län 
kommer Coompanion tillsammans med ett antal företag driva Barter vidare, 
och kommer att söka finansiering för att utveckla Barter till att bli självfinansie-
rat. Projektmedarbetarna uppfattar att det finns ett stort intresse från övriga 
Coompanionkontor att implementera Barterkonceptet så snart det finns en 
rullande fungerande verksamhet.    

Konceptet medarbetarövertagande är implementerat i ordinarie verksamhet 
och är något projektmedarbetarna pratar om och lyfter i så gott som alla sam-
manhang som är relevanta (gäller samtliga län).

Vad gäller Mikrofonden så har Örebro och Västmanland gått samman till  
Mikrofonden Mälardalen. I Östergötland finns och arbetar man för att skaffa 
fler case. Projektmedarbetarna uppfattar att detta är viktigt att arbeta vidare 
med efter projektslut då mikrofonder idag är det enda och därmed det bästa 
finansiella instrumentet för verksamheter inom den sociala ekonomin. Initiativ 
har tagits för att undersöka möjligheten att starta en helt ny bank med den 
sociala ekonomin som målgrupp. Projektet har tagit kontakt med den irländska 
banken Clan Credo och en delegation kommer att besöka dem under oktober 2019.

Finansieringsguiden kommer också att leva vidare. Denna kommer uppdateras 
vartefter och användas i olika sammanhang, såsom rådgivning och utbildning 
av sociala företag och entreprenörer.

Gällande Basar (i Västmanland och Örebro) har regionerna för avsikt att det 
ska bli verklighet. Konceptet är utarbetat och går att applicera, men är dock 
beroende av att övrig stödstruktur involveras, exempelvis Arbetsförmedlingen 
(som av förklarliga själ i dagsläget är svårt att samverka med). 

I Östergötland samverkar man för tillfället med ABF samt föreningar i 
stadsdelen Berga (i Linköping) för att skapa en plattform för en liknande 
verksamhet som Yallatrappan. Linköpings kommun, den aktör som varit 
delaktig i arbetet vid genomförandet av basarerna har dragit sig tillbaka.  
Projektmedarbetarna konstaterar att de avser att eventuellt gå vidare  
genom att söka projektmedel för att få en bra grund för verksamhetens start. 

IMPLEMENTERING7.
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Framsteg har genomförts inom ramen för ”Investering för tillväxt och syssel-
sättning 2014–2020”, tillhörande huvudfonden ERUF (Europeiska regionala 
utvecklingsfonden). Det övergripande målet för programmet är att stärka 
den ekonomiska och sociala sammanhållningen i regionerna genom att in-
vestera i tillväxtfrämjande sektorer och därmed öka konkurrenskraften och 
skapa arbetstillfällen, vilket vi uppfattar att projektet Framsteg på olika sätt 
har bidragit till. 

Vi anser att projektet har bidragit till detta mål, framförallt genom den 
samhällsnytta som skapats när aktiviteterna möjliggjort för sociala företag 
och entreprenörer att utvecklas och stärkas, men också genom att skapa 
förståelse för nyttan av sociala företag, entreprenörer och innovationer  
(exempelvis till politiker, banker och konventionella företag). Projektet har 
nått flera positiva resultat på både individ- och organisationsnivå. Fram-
steg har bland annat bidragit till uppstartande av nya sociala företag och 
bidragit till ökad samverkan mellan företagsfrämjande organisationer men 
också mellan det privata och offentliga.  Vi utvärderare anser att projektet 
besitter värdefull kunskap vad gäller etablering av företag, utveckling av 
redan befintliga företag, samverkan och innovativa företagsfrämjande  
aktiviteter. Vi hoppas att denna kunskap förvaltas och sprids vidare för att 
ytterligare bidra till en tillväxt för sociala företag i Sverige. Det skulle i sin 
tur leda till att ännu fler personer får möjlighet till arbete, samt att fler och 
andra lösningar på olika samhällsutmaningar skapas.  

Projektet har skapat flera nya arbetstillfällen. För de som nått hela vägen 
till en anställning, likväl som de som kommer göra det i närtid, väntar för-
hoppningsvis ytterligare sociala effekter, som ett än större självförtroende och 
självkänsla, samt en förbättrad social trygghet. Med anställningen kommer 
förhoppningsvis också en långsiktigt hållbar egenförsörjning, och därmed 
en ekonomisk stabilitet. Anställningarna leder även till ekonomiska effekter 
för myndigheter. Det handlar bland annat om frigörande av tidsrelaterade 
resurser att investera i andra individer (exempelvis handläggar- och coachtid), 
minskade utbetalningar av olika former av ekonomiskt stöd (som ekonomiskt 
bistånd eller sjukpenning) samt en positiv omfördelning av ekonomiskt stöd 
från sjukpenning till exempelvis lönebidrag. 

Projektet har dessutom förbättrat förutsättningarna för ett starkare stöd-
jande system för sociala företag och entreprenörer, vilket ger tillväxtmöjlig-
heter, både på kort och längre sikt. Ur ett större samhällsperspektiv är det 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER8.
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inte antal skapade jobb eller sociala företag som är huvudpoängen med 
projektet, utan en samhällsförändrande ansats för att skapa en miljö för 
stöd till fler och växande sociala entreprenörer och företag. Det viktigaste 
är att testa förändringsteorin bakom projektet och skapa ett hållbart lärande 
och kvalitativa strukturförändringar. 

När det kommer till socialt företagande satsar regeringen totalt 150 miljoner 
under 2018–2020. Regeringen har även lanserat en strategi ”Regeringens 
strategi för sociala företag”, i denna pekas fem områden ut som viktiga att 
utveckla: 

1. Behov och efterfrågan

2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen

3. Finansiering

4. Tydliggör och mät effekterna

5. Utveckla kunskap och mötesplatser5

Vid en närmare titt på dessa delar kan vi se att Framsteg på olika sätt har  
bidragit till att svara upp mot regeringens mål och strategier, och då initierades 
Framsteg innan strategin skrevs. 

När det kommer till behov och efterfrågan handlar det om att fokusera på 
insatser som utvecklar partnerskaps- och affärsmöjligheterna för sociala  
företag och som främjar offentliga aktörers kunskap om och förmåga att 
köpa tjänster av och fungera som partners till eller samarbeta med sociala 

Kunder
1. Behov och e�erfrågan

5. Utveckla 
kunskap och 
mötesplatser

4. Tydliggör
och mät
effekterna

Kapital
3. Finansiering

Kompetens
2. Stärk företags- och rådgiv-
ningskompetensen

5.  https://www.regeringen.se/491b2f/contentassets/0f9a51b89db64c7490d310a9b05dec19/2018 sociala-foretag.pdf 



38

företag. Projektet har bidragit till detta delvis genom ökad samverkan mellan 
företagsfrämjande aktörer, kommuner och banker. Här ser vi dock att det 
finns potential att utveckla offentliga aktörers kunskaper om att köpa tjänster 
och/eller samverka med sociala företag.  Projektets arbete med Social Trade 
är i detta hänseende särskilt intressant att följa efter projektets slut. Det finns 
tydliga insatser i Framsteg, såväl informativa som operativa, vilka svarar mot 
strategins mål om att skapa marknad och förståelse för sociala företag.

Stärka företags- och rådgivningskompetensen handlar om att främja ut-
vecklingen av, stärka och utveckla affärsmannaskapet hos sociala företag 
samt öka kunskapen hos företagsfrämjare om social innovation och socialt 
företagande. Detta har projektet arbetat med bland annat genom seminarier, 
samverkan mellan exempelvis Coompanion, Almi, DesignLabs och den för-
stärkta rådgivningen som getts. Informationsinsatserna och det gemensamma 
lärandet har påtagligt förbättrat och stärkt företagsrådgivningskompetensen i 
de deltagande länen tack vare Framsteg.    

Området finansiering syftar till att bidra till att öka kunskapen om – och  
förmågan för privata och offentliga investeringar i sociala företag, inte att 
primärt skapa separata riktade stöd. Projektet har både ökat kunskapen 
om investeringar i sociala företag (genom seminarier och finansieringsguiden) 
och även hittat flera finansiella lösningar som hjälpt/väntas hjälpa företag  
finansiellt (Barter, Basar, och Mikrofonden). Även den finansieringsguide som 
projektet tagit fram och spridit är en viktig kunskapskälla för ökad möjlighet 
till kapital. Det finns dock flera utmaningar som en fortsättning av projektet 
borde utveckla kopplat till finansiering av sociala innovationer och företag. 
I Sverige har vi på senare år fått en upphandlingslagstiftning som främjar 
dessa typer av insatser, men mycket lite praktisk erfarenhet har skett. Likaså 
pågår en utveckling i Europa gällande sociala utfallskontrakt, eller Social Impact 
Bonds, där det offentliga finansierar insatser som minskar samhällskostnader 
och på så vis frigör privat riskkapital i sociala innovationer och sociala företag. 
Även banker och konventionella finansieringsinstitut behöver uppmärksamma 
frågan ytterligare. 

Med denna utläggning vill vi visa att projektet har genererat viktiga  
lärdomar och resultat som är mycket värdefulla att sprida till regionala 
och nationella aktörer. Vi tror att det kommer fortsätta finnas behov av att  
arbeta vidare med frågor rörande socialt företagande, entreprenör-
skap och innovationer, då utvecklingen delvis hämmas av brist på effektiv  
kunskapsdelning, spridning av goda exempel och tillvägagångssätt samt brist 
på mötesplatser, där utövare kan lära av varandra och från tidigare initiativ. 

På den avslutade utvärderingsworkshopen summerade deltagarna projektet 
med följande ord: Omfattande, innovativt, angeläget, gränslöst, samarbete 
och spännande! Vi är beredda att hålla med medarbetarna, och hoppas att 
projektet tar tillvara på den kunskap som genererats och att de innovativa 
arbetssätten lever vidare i de ordinarie verksamheterna. 



Coompanion ger rådgivning vid start och utveckling av företag tillsammans, 
kooperativt företagande. Coompanions värdeord är jämlikhet, hållbarhet, 
entreprenörskap, demokrati och vår vision är att fler människor ska få fler 
möjligheter att starta fler företag i fler sammanhang. I Sverige finns 25 Coompanion 
kontor som ägs och styrs lokalt av sammanlagt 900 medlemsorganisationer 
– aktörer som alla vill verka för ett företagande som bygger på delaktighet, 
demokrati, utveckling, samarbete och gemenskap.

KONTAKT

Coompanion Mälardalen

Kontakt: Anders Johansson
Telefon: 070 - 235 9498

Epost: anders@coompanion.se

Coompanion Östergötland

Kontakt: Camilla  Carlsson
Telefon: 073 - 364 3740
Epost: camilla.carlsson@coompanion.se

OM COOMPANION
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