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Finansieringsbehov 
 
Finansiärer och vad de kräver 
 
Dela exempel och erfarenheter 



”När projektmedel beviljats 
var första hindret var att få 
finansiering till att kunna 
starta… 
 
Projektmedel till EU-
finansierade projekt betalas 
ofta ut först några månader 
efter projektstart så man 
behövde en kontokredit.” 

”Vi hade inga pengar men ett stort 
humankapital, vi klarar detta! Tänkte vi.” 
 

”Vi behövde en större 
lokal och fick hjälp 
med den bankgaranti 
hyresvärden krävde…” 

”Det viktigaste vi har är 
humankapitalet och 
engagemanget. Det en 
begränsad extern 
finansiering kan göra är att 
hjälpa oss växla upp.” 
 

”Vi valde aktivt kapitalminimering som 
metod. Samtidigt behövde vi ett startkapital 
till investeringar i brandsystem och för att 
klara de första månaderna innan vi fick 
ersättning från kommunen.”  
 

”Man fick tag i en 
central lokal men 
för att omvandla 
den till hotell 
krävdes ett stort 
lån.” 
 



Med vilka medel startade/växte ni? 

Samtala kort två och två: 
 
-  Vad har ni haft för kapitalbehov i ert företag? 

-  Hur har ni löst det? 
 
 
 



Hur ser behovet ut? 

Projektmedel, Såddkapital, Startkapital, Bootstrapping… 
- Vilket kapital och resurser behövs under idé- och startfas? 
 
Investering 
- Behöver vi investera för att kunna växa? Behöver vi extern 
finansiering? 
 
Rörelsekapital, likviditet  
– hur ser flödet ut varje månad, klarar vi tiden mellan ”pengar in och 
pengar ut”? 
 
Expansion  
– utökning eller breddning av verksamheten skapa jobb för fler, eller på 
fler ställen? 
 
 
 



 
Smart crowdfunding skapade engagemang 

kring hem för nyanlända 
✖  		

”Det viktigaste vi har är 
humankapitalet och 
engagemanget. Det en 
begränsad extern 
finansiering kan göra är att 
hjälpa oss växla upp.” 
 



”En riktigt bra 
likviditetsbudget är 
till sådan nytta för 
verksamheten   och 
till   ansökningar.” 

Kosters Trädgårdars Kooperativ 

”Förutom att ha skapat 
anställningar åt oss själva 
skapar vi under sommaren ett 
stort antal jobb åt framför allt 
unga - som vi kan lära upp till 
kooperatörer och entreprenörer!  
 
 

Grundarna stod inför att antingen involvera fler och växa – eller 
krympa verksamheten. Växte genom start av personalkooperativ! 
 
Finansieringen till investering i utökad bageri- och 
restaurangverksamhet blev en utmaning. Trots genomarbetade 
ekonomiska underlag ville den lokala banken inte ge lån.  
 
JAK-banken var positiv, men det var svårt att få till säkerhet för 
lånet. En garanti från Mikrofonden underlättade lånet. 
 





 
Credit = tillit – hitta en bra 
bankkontakt, bygg tillit 
 
•  Sparbank, affärsbank 
•  Medlemsbanker: JAK och 

Ekobanken - kan ek. för. 
och sociala företag! 

 
Ø  Personerna  
Ø  Behov & ändamål 
Ø  Återbetalningsförmåga 
Ø  Säkerhet 
Ø  Affärsplan och underlag, 

likviditetsbudget viktigt! 

www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/
banklan 
 

 

Banklån 



”Garantier är ett bra och viktigt verktyg. Dels skapar det 
ansvarskännande och kopplar ihop hela kedjan men framför allt 
växlar det upp den sociala ekonomins kapital vilket kan frigöra 
resurser för kooperativ att starta nya verksamheter.” 

   Kinna Skoglund, Karriär-Kraft 
 

Mikrofonden – verktyg för social ekonomi 

Ø Garantier som säkerhet gentemot tex bank och 
hyresvärd 

Ø Upp till 60-80% av kapitalbehovet 

Ø Minskad risk och borgen för garantitagaren 

Ø Är ek. för. finansierad av organisationer inom 
social ekonomi, banker samt offentliga medel 

 



Exempel: 
 
- Ändamål, kapitalbehov och sökt garantibelopp 
- Ägare, ledning, hållbarhet i teamet, eldsjäl,  
erfarenhet, meriter, referenser  
- Stadgar eller bolagsordning  
- Affärsplan: affärsidé, verksamhet, produkt, marknad – 
bakgrund – nuläge – plan och prognos? 
- Nätverk, backup, stödstruktur 
- Social/miljömässig nytta?  
- Senaste årsredovisningen, ev verksamhetsberättelse  
- Resultatrapport och balansrapport (föregående, aktuell) 
- Resultatbudget för resten av året och nästa år (ikn RR) 
- Likviditetsbudget för resten av året och nästa år  
 
 

Mikrofonden – Ansökan, vad behövs? 



Vägen	Ut!	Koopera/ven	

✖  		



Vägen Ut! Kooperativen 
- från projekt till konsortium 

https://youtu.be/L7tmZeRzIr8 
 

Kapital man byggt upp 
använts till starten av 
nya kooperativ – 
säkerhet för lån, risk 
men kvar som tillgång. 
 
+ Garantier från 
Mikrofonden för t ex 
konsortiets bankgaranti 
gentemot hyresvärden 
och som säkerhet för 
kontokredit.  
 



Vägen Ut!  
- växa genom Social Franchising 

https://youtu.be/L7tmZeRzIr8 
 

”Vägen Ut! Kooperativen ville starta ett Le Mat B&B i Göteborg. Man fick tag i 
en central lokal nära Avenyn men för att omvandla den till hotell behövdes 
omfattande ombyggnation och brandsäkring. Då krävdes ett stort lån.” 
 
 
” ett brett samarbete med flera finansiärer (…) gjorde lånet möjligt. Det 
finansiella kooperativa institutet SEFEA, Ekobanken, Mikrofonden och 
Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande gick in, samt Almi till en mindre del.  
 
Genom att dela upp verksamheten i kooperativt driftsbolag och 
fastighetsbolag i AB svb* kunde även riskkapital från privatpersoner tas in.” 
 



VALUE

STAKEHOLDER
Human dignity Cooperation and Solidarity Ecological Sustainability Social Justice

Democratic Co-determination 
and Transparency

A) Suppliers A1: Ethical Supply Management
Active examination of the risks of purchased goods and services, consideration of the social and ecological aspects of suppliers and service partners     

B) Investors B1: Ethical Financial Management
Consideration of social and ecological aspects when choosing financial services; common good-oriented investments and financing 

C) Employees,
including business 
owners

C1: Workplace quality and
affirmative action
Employee-oriented organizational 
culture and structure, fair employ-
ment and payment policies, work-
place health and safety, work-life 
balance, flexible work hours, equal 
opportunity and diversity                                 

C2: Just distribution of labor
Reduction of overtime, eliminat-
ing unpaid overtime, reduction of 
total work hours, contribution to the 
reduction of unemployment

C3: Promotion of environmentally 
friendly behavior of employees
ctive promotion of sustainable life-
styles of employees (mobility, nutri-
tion), training and awareness-raising 
activities, sustainable organizational 
culture

C4: Just income distribution
Low income disparity within a com-
pany, compliance with minimum and 
maximum wages                 

C5: Corporate democracy and 
transparency
Comprehensive transparency within 
the company, election of managers 
by employees, democratic decision-
making on fundamental strategic 
issues, transfer of property to 
employees

D) Customers / 
Products / Services / 
Business Partners 

D1: Ethical customer relations
Ethical business relations with 
customers, customer orientation 
and co-determination, joint product 
development, high quality of service, 
high product transparency 

D2: Cooperation with businesses in 
same field
Transfer of know-how, personnel, 
contracts and interest-free loans to 
other business in the same field, par-
ticipation in cooperative marketing 
activities and crisis management

D3: Ecological design of products 
and services
Offering of ecologically superior 
products/services; awareness rais-
ing programmes, consideration of 
ecological aspects when choosing 
customer target groups

D4: Socially oriented design of 
products and services
Information, products and services 
for disadvantaged groups, support 
for value-oriented market structures

D5: Raising social and ecological 
standards
Exemplary business behavior,
development of higher standards 
with businesses in the same field, 
lobbying

E) Social Environ-
ment: Region, electorate,
future generations, civil 
society, fellow human be-
ings, animals and plants 

E1: Value and social impact of
products and services
Products and services fulfill basic 
human needs or serve humankind, 
society or the environment

E2: Contribution to the local
community
Mutual support and cooperation 
through financial resources, services, 
products, logistics, time, know-how, 
knowledge, contacts, influence

E3: Reduction of environmental 
impact
Reduction of environmental effects 
towards a sustainable level, resources, 
energy, climate, emissions, waste etc.   

E4: Investing profits for the
Common Good
Reducing or eliminating dividend 
payments to extern, payouts to 
employees, increasing equity, social-
ecological investments       

E5: Social transparency and co-
determination, 
Common good and sustainability 
reports, participation in decision-
making by local stakeholders and 
NGO´s 

Negative Criteria Violation of ILO norms (international 
labor standards) / human rights

Products detrimental to human digni-
ty and human rights (e.g. landmines, 
nuclear power, GMO’s)
       
Outsourcing to or cooperation with 
companies which violate human 
dignity                           

Hostile takeover

Blocking patents

Dumping Prices

Massive environmental 
pollution

Gross violation of environmental 
standards

Planned obsolescence
(short lifespan of products)

Unequal pay for women
and men
 
Job cuts or moving jobs overseas 
despite having made a profit      

Subsidiaries in tax havens

Equity yield rate > 10 %

Non-disclosure of subsidiaries        

Prohibition of a works council

Non-disclosure of payments 
to lobbyists

Excessive income inequality
within a business  

COMMON GOOD MATRIX 4.1
This version is valid for Common Good Balance Sheets generated in 2013
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Mät	och	visa	samhällsny9an!		
	
	
Ø  Ex.	Vägen	Ut!	– Integrerad	årsredovisning	-	samhällsny;a,	samhällsek.	vinst		
Ø  Första	svenska	företag	cert.	enli.	Economy	for	the	Common	Good	Matrix 



Almi - mikrolån 

Ø  statligt ägt - erbjuder lån och riskkapital till företag – ej ideella 
föreningar  

Ø  Almi mikrolån ska stimulera nyföretagande - anpassat till 
företag med mindre kapitalbehov, upp till 250 000 kr.  

  
Ø  Bärkraften i idén och entreprenörens och företagets förmåga 

att utvecklas är avgörande för om finansiering beviljas.  

Ø  Tar högre risk, ska ej konkurrera med banker etc = högre 
ränta  

Ø  Kreditgivning sker ofta i samverkan med andra kreditgivare 
och bankerna är viktiga samarbetspartners. 



Bootstrapping och delandeekonomi 
-  minska behovet av kapital genom att dela resurser 

(lokaler, teknik, personal mm) med andra och hitta 
gratis resurser 

Crowd funding – gräsrotsfinansiering 
- Bjud in många människor, organisationer, företag att 
stödja och bli delaktiga – ekonomiskt eller med 
resurser t ex inventarier. Kan ge tillbaka en kick back 
eller erbjudande. Se t ex plattformen Funded by me 
 
Impact investments – sociala investerare 
-  Investerare som, utöver finansiell avkastning, vill se 

positiv social och/eller miljöeffekt. 

http://sofisam.se/starta-och-driva/starta/finansiering.html 



Ta hjälp av investerings-PM 

10. Finansiell plan 
 
✖ Mål Visa hur investeringen skall generera avkastning till 
investeraren.  
✖ Beskriv intäktsramarna Inkludera alla intäktsströmmar. 
Beroende på typ av företag kan de vara flera olika typer  
✖ Var konsekvent med prognoser  
Viktigt att dessa hänger ihop med resten av planen  
✖ Validera antagande och prognoser  
Beskriva de viktigaste antagandena. Använd data och 
undersökningar för att validera antaganden. Väg mot verkligheten 
på marknaden.  
✖ Beskriv användningen av investeringen Investerare vill veta 
vad deras pengar skall användas till. Var tydliga!  
✖ Bilagor (Krav)  
✖ Resultatbudget Balansbudget Likviditetsbudget 
Plan för samhällsnytta Riskanalys Genomförandeplan  

 



-  Hur använder vi verktygen från COLL 
för utvecklingen av vår verksamhet? 

-  Hur ser kapitalbehovet ut nu/framåt?  

Ø Vem vänder sig vår investerings-PM 
till?  



Riskkapital i aktiebolag 
-  lämpligt för speciellt riskfyllda företag/projekt med hög tillväxtpotential 

och goda vinstmöjligheter.  
-  förutsätter också att investeraren engagerar sig aktivt i företaget, till 

exempel genom representation i styrelsen. 
-  Investeringen brukar också vara tidsbegränsad. Investeraren kan ha 

som målsättning att inom tre till fem år sälja sitt aktieinnehav. 

Riskkapital i AB och investerande 
medlemmar i ekonomisk förening 

NYHET!  
Investerande medlemmar i ek för 
-  Medlem som vill stödja men ej tänkt delta i verksamheten 
-  Kan betala större medlemsinsats, har rösträtt men max 30% 
 
Såddkapital 
- pengar som förmedlas till innovatörer eller entreprenörer innan 
företagsstart tex för att utveckla idé eller koncept som kan bli en 
lönsam tjänst eller produkt  



Ny;ja	G-grupp	+	COLL-webben!	

	

 

 
https://collfinance.wordpress.com 
 
 
https://www.facebook.com/groups/socialaforetag/ 
 

Resurser – filmer och länkar + Presentation av era sociala företag! 

Bolla er pitch! Dela med er av frågor, utmaningar och framgångar! 



Ha kul! 
 
Hitta kopplingen mellan er 
samhällsnytta och globala målen 
genom ett spel!? 



This project has received financial support from 
the European Union Programme for Employment 
and Social Innovation ”EaSI” (2014-2020). For 
further information please consult: http://
ec.europa.eu/social/easi. 
 
The information contained in this publication does 
not necessarily reflect the official position of the 
European Commission. 


