
  

Att söka pengar 
och exempel på projektbudget

Samhällsentreprenör - 2010/2011



Stöd och projektmedel – var hittar vi det?

 Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller 
andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: 
Kulturexpressen
 Regionala stöd. Exempel i Västra 
Götalandsregionen: ”Socialt Entreprenörskap - 
finansiering av innovativa projekt inom den 
sociala ekonomin.”
http://www.vgregion.se/socialtentreprenorskap

 Nationellt/EU. Myndigheter som 
Ungdomsstyrelsen, olika fonder, stipendier. 
Exempel: Arvsfonden

 Internationellt. Omfattande lista med 
finansieringsmöjligheter – länk ned.com (på egen 
risk!)

 Tävla. Exempel: My Mission

http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Stod--stipendier/Kulturexpressen.html
http://www.vgregion.se/socialtentreprenorskap
http://www.arvsfonden.se/
http://www.ned.com/group/seeb/ws/social_entrepreneur_funding/
http://www.mymission.se/


Att tänka på när man söker stöd?

 En idé som mottagaren kan ta till sig. I 
linje med riktlinjer och syfte. Vilka stöd är 
lämpliga?
 Relation till bidrags- eller 
uppdragsgivaren. Ta kontakt, försök att få 
information om förutsättningar. Vilka 
initiativ har tidigare fått stöd? 

 Språk och tydlighet. Att enkelt beskriva 
vad man vill göra. Låt flera ögon titta på 
text. Bearbeta texten.

 Att illustrera kan vara ett bra stöd för att 
kommunicera idéen.

Exempel på illustration: Urvalsprocessen, Fotoboken om Sverige – länk till pdf
fotobokenomsverige.se

http://fotobokenomsverige.se/Urval-FBoS.pdf
http://fotobokenomsverige.se/


”Ett par banker, ett par 

biltillverkare och ett par 

läkemedelsföretag, 

världen är räddad!”

 - L’Arche de la sortie de 

crise / Arken efter krisen 

av Titom, belgisk 

tecknare - länk

http://www.bxl.attac.be/spip/spip.php?rubrique12


Röster från fondförvaltare

Miniintervjuer med tre 
fondförvaltare – länk till bild.

Ur ”Show me the money” en 
handbok i att hitta pengar till sin 
idé, LSU 2006

http://www.samhallsentreprenor.glokala.se/wp-content/uploads/miniintervjuer_fondforvaltare.jpg
http://www.lsu.se/


Budget – med utgångspunkt i en projektbudget

 ”Projektplanen i siffror” Projektets förväntade intäkter och kostnader.

 Budgetens funktion? 
Internt: Ett planeringsverktyg. Hur ska vi använda de resurser vi har (eller 
planerar att få) för att nå projektets målsättningar? 
Kan synliggöra osäkerheter i projektet.

Externt: Kommunicera att projektet är möjligt att genomföra. Ge en 
realistisk bild av projektet och tydliggöra behovet av resurser.

 Vad ska hända i projektet? En genomarbetad idé om projektets 
genomförande är en förutsättning för en förankrad budget.



Att skapa en budget – i korthet 

 Dela upp projektets intäkter och 
kostnader under olika 
kategorier, brukar kallas 
”poster”.

 Skapa underlag för varje 
kostnadspost. Vad är det som 
kommer att kosta och hur 
mycket? Gör beräkningar. Kan 
behövas en del research!

 Gör beräkningar, sammanställ, 
och räkna igen! Ta dig tid att 
arbeta igenom budgeten.

 

http://www.flickr.com/photos/anotherphotograph/2883864557/

http://www.flickr.com/photos/anotherphotograph/2883864557/


Vad ska inkluderas?
 Intäkter, exempel
Projektmedel
Bidrag
Sponsorer
Försäljning
Egen insats, t ex ideellt arbetade timmar, lokaler eller teknisk utrustning

 Kostnader, exempel
Löner/arvoden Material
Lokaler Administration
Teknik Dokumentation
Resor Utvärdering
Marknadsföring Revision

 Resultat: Sammanräkning av intäkter minus kostnader. I projekt siktar 
budgeten ofta på ett nollresultat. Resurserna i projektet ska användas fullt ut! 



Exemplet: Kulturfestival i Malmö

 En budget för ansökan om 
projektstöd från Kulturförvaltningen, 
Malmö stad. Bygger på en riktig 
ansökan från 2009 för International 
Urban Arts Manifestation.



Exemplet: Kulturfestival i Malmö. Intäkter.



Exemplet: Kulturfestival i Malmö. Kostnader.



Exemplet: Kulturfestival i Malmö

Att tänka på när budgeten ställs upp:

 Behov av detaljbudget för delar i projektet: 
Till exempel posten ”Reseersättning” för medverkande artister.
Hur många personer, vilka sträckor? Vad kostar varje resa?

 Beräkning av lönekostnader: Lönenivå för projektledare, vad kan 
man söka för?

 Scenteknik: Utrustning som behövs i projektet, i regel söker man för 
hyra, inte inköp (kan variera med projektets längd)

 Är kostnaderna rimliga? Det man söker för behöver vara i proportion 
till projektets idé



Tips - att tänka på!

• För varje aktivitet/del i projektet: 
Fundera på om det är något mer som 
kommer att kosta pengar? Finns det 
alternativa sätt att nå de resurser som 
behövs?

 Att skapa en plan B, eller ”pessimistisk – 
neutral – optimistisk” budget. Osäkerhet 
finns i planeringsstadiet. Ett sätt att hantera 
det kan vara att skapa flera versioner av 
budgeten där beräkningarna justeras för 
olika typer av utveckling. 

 Ideella insatser. 
Ideellt arbetade timmar kan ofta räknas in 
som egen insats i projektets budget. (Gör 
beräkning i timmar alternativt i lön/kr)

http://www.flickr.com/photos/lalunablanca/1058204843/

http://www.flickr.com/photos/lalunablanca/1058204843/


Samarbete hellre än projektpengar? 
Projektet och turnén Hej Sverige – Resan för engagemang
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