


 
”Alone we can do so little, 

together we can do so much.”  
 

Helen Keller (1880-1968),  
amerikansk författare och aktivist  

 Collaborative	Financial	Readiness	of	
Social	Enterprises	

Utbildningsdag,	YesBox,	2017-12-06	

 



Ingrid	Westerfors,	Coompanion	
Intro	och	återblick	
Grupparbete	investerings-PM	
	
Elina	Åkerlind,	Almi	
Resultat-	och	likviditetsbudget		
	
Lunch	
	
Ali	Tabrizi,	Coompanion	
Marknadsplan	
Genomförandeplan	
Redo	för	nästa	steg?	

Fokus	idag?	

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

till ansökningar.”

Erik Johansson, 
Kosters Trädgårdards Kooperativ



Redo	att	växla	upp?	

Ø  Mål:	Öka	kunskap,	investerings	PM,	söka	finansiering!	

Ø  Delar	av	Investerings	PM	vi	gått	igenom:	
ü  1.	Sammanfattning,	pitch	

ü  2.	Företagsanalys	

ü  3.	Branschanalys	

ü  4.	Erbjudande	

ü  5.	Kundanalys	

ü  6.	Konkurrentanalys	

ü  7.	Hållbarhet	och	samhällsnytta	

“Öka	förmågan	hos	
sociala	företag	att	

anskaffa	riskkapital	och	
därmed	växa	och	göra	än	

mer	nytta”	



Sätt	att	utveckla	företag	

o  Organisk	tillväxt	
o  Lån	i	bank	eller	andra	institut	
o  Samverkan	med	andra	
o  Fusion	med	andra	
o  Utökat	ägande	t	ex	genom	riskapital	
o  Köpa/sälja	hela	eller	delar	av	företaget	





Credit = tillit ‒ hitta en bra 
bankkontakt, bygg tillit

Sparbank, affärsbank eller
Medlemsbank? 
JAK och Ekobanken - kan ek. 
för. och sociala företag!

Teamet, historik
Behov & ändamål
Återbetalningsförmåga
Säkerhet (Tips: Mikrofonden!)
Affärsplan och underlag, 
likviditetsbudget viktigt!
www.verksamt.se/starta/finansiera-
starten/banklan

Söka	lån	eller	kontokredit?	



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?



Företagssamverkan	

Ø  Horisontellt	samarbete	kan	vara	ett	sätt	för	mindre	företag	
att	hantera	förändringar	i	marknad	och	samhälle.		

Ø  Sätt	för	små	unika	företag	att	erbjuda	ett	brett	utbud	och	
hantera	stora	kunder.	

Ø  Möta	hot	från	ökad	konkurrens	och	ökat	tjänsteutbud	



facebook-gruppen 
https://www.facebook.com/groups/

socialaforetag/  (eller via e-post) en mycket kort 
beskrivning av:

1. Sammanfattning - mycket kort beskrivning, skriftlig 
pitch, av 

Ert VARFÖR - VILKET PROBLEM löser ni?
För VEM löser ni problemet? Vilken är Impacten 

(samhällsnyttan)?
HUR löser ni detta, VAD behövs investeringen till?

VILKEN EFFEKT bidrar investeringen till?

3. Genomförandeplan (punkt 9 i PM) - HUR når ni 
ert MÅL, grov TIDSPLAN och vilka är viktiga STEG 

eller MILSTOLPAR på vägen?

3. Beskriv kort ert  INVESTERINGSBEHOV 
(behöver ej vara exakt summa) - vilken typ av 

investering söker ni och vem riktar ni er till? Vad är 
SYFTET / ANVÄNDNINGEN?

Gå också in på projektsidan och se filmer från de 
senaste föreläsningarna (fler kommer upp under 

veckan) och de senaste presentationerna.
https://collfinance.wordpress.com

Här hittar ni korta filmer från andra aktörer och 
projekt som ni t ex kan titta på tillsammans för att få 

mer er och utbilda era kollegor och medarbetare.
https://collfinance.wordpress.com/resurser/

1.	Sammanfattning		
Ert	VARFÖR	-	VILKET	PROBLEM	löser	ni?	
För	VEM	löser	ni	problemet?	Vilken	är	Impacten	
(samhällsnyttan)?	
HUR	löser	ni	detta,	VAD	behövs	investeringen	till?	
VILKEN	EFFEKT	bidrar	investeringen	till?	
	
2.	Genomförandeplan		
-	HUR	når	ni	ert	MÅL,	grov	TIDSPLAN	och	vilka	är	viktiga	STEG	
eller	MILSTOLPAR	på	vägen?	
	
3.	Investeringsbehov		
-	Vilken	typ	av	investering	söker	ni	och	vem	riktar	ni	er	till?	Vad	
är	SYFTET	/	ANVÄNDNINGEN?	

	
	
	



Sista	delen	i	investerings-PM	
10. Finansiell plan 
 
Mål Vad ger investeringen för avkastning ‒ ekonomiskt eller i 

samhällsnytta? (Vad och hur mäta?) 
 
Beskriv användningen av investeringen Investerare vill veta 

vad deras pengar skall användas till konkret  
 
Ekonomiskt hållbart? Återbetalningsförmåga vid lån? 
 
Vilka underlag behöver ni utveckla, ta hjälp med? 
Resultatbudget, Balansbudget, Likviditetsbudget, Plan för 

samhällsnytta (använd effektlogik-mall!), Riskanalys, 
Genomförandeplan  

 



Filmade föreläsningar, material och utvärdering:

collfinance.wordpress.com

Fler filmer, titta tillsammans med kollegorna!

collfinance.wordpress.com/resurser/

Dela tips, frågor och samverka!

www.facebook.com/groups/socialaforetag/


