FINANSIERING
Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska
finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt
att finansiera företagsstarten på. Var realistisk och räkna på vad du behöver från
början och hur mycket det kommer att kosta. Var beredd att satsa egna medel i
ditt företag, det ger dig ökade möjligheter att få andra att våga ta risken att bidra
till ditt företags finansiering.
Fundera på olika alternativ att finansiera just ditt företag med. Är det nödvändigt
att låna pengar? Hur mycket pengar är nödvändiga nu och hur ser behoven ut
framöver? Grunden vid företagsfinansiering är att den största ekonomiska risken
ska bäras av företagets ägare. På lång sikt är det dina kunder som ska finansiera
företagets verksamhet, men det kan ta tid att bygga upp ett lönsamt företag och
för att täcka företagets behov av kapital finns olika former av finansiering.
Det finns inga generella bidrag för att starta företag. Räkna inte med att kunna få
hela företagsstarten finansierad av någon myndighet eller organisation. Starta
eget-bidrag finns för att säkra den personliga försörjningen och för att kunna få
tillgång till det krävs bland annat att den som söker ska ha fyllt 20 år och är
inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
De vanligaste sätten att finansiera företagsstarten på är genom:
Egna medel/Intern finansiering
Förskott från kunder
Lån från bank/ALMI
Krediter från leverantörer
Rörelsekredit i bank
Här listar vi ett antal sätt att finansiera din idé:

1	
  
	
  

FINANSIERING
Allmänna tips och råd om finansiering
Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket driver en sida ihop som heter
Verksamt där de ger tips och råd till nystartade företagare. Bland annat har de en
avdelning som handlar om just finansieringsmetoder och olika stöd och bidrag
man kan söka.
VINNOVA - finansiering görs normalt inom ramen för något av de program som är
under utlysning. Dessa kan ha antingen tidsbegränsade utlysningar eller vara
kontinuerligt öppna för ansökan under den tid som programmet gäller.
Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt
du som driver företag på lands- eller glesbyd.
Intern finansiering
Det vanligaste sättet att täcka företagets kapitalbehov är genom intern
finansiering med egna medel. Egna medel kan vara bland annat privata medel
som skjuts in i företaget eller vinst som genererats i verksamheten. Intern
finansiering medför att det bara är du och eventuella kompanjoner som har hela
inflytandet över företaget. Tänk också på att hålla nere kostnaderna så mycket
som möjligt, för att på det sättet frigöra så mycket medel som möjligt till de
kostnader som är mest nödvändiga.
Goda relationer med kunder och leverantörer kan vara ytterligare en möjlig väg
till finansiering. Dina kunder kan till exempel göra förskottsbetalningar som
förbättrar din betalningsförmåga. I andra änden kan du avtala med leverantörer
att få förlängd tid att betala. På det sättet frigörs pengar och företagets likviditet
och betalningsförmåga på kort sikt förbättras.
ALMIs finansieringsformer
Till ALMI vänder du dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt
behov. ALMI kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering när
ingen annan gör det. Drivhuset kan också via ALMI bevilja innovatörer bidrag till
förstudiemedel åt entreprenörer som utvecklat en helt ny produkt eller tjänst.
Krediter och lån
Du kan ansöka om krediter till ditt företag. För att kunna bedöma risken i din
affärsidé kommer bank och kreditgivare att förutsätta att du kan visa upp en
affärsplan för företaget. Den uppskattade risken i affärsidén avgör hur mycket
pengar du kan låna och vilken säkerhet de vill ha för att bevilja lånet. Ytterligare
en möjlighet till finansiering kan vara genom att leasa eller hyra maskiner eller
annan utrustning istället för att köpa.
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FINANSIERING
Banklån är en utav de vanligaste formerna för att finansiera företagsstart och
utveckling. Banklån är särskilt lämpligt när du ska investera i materiella tillgångar,
som går att sälja på en andrahandsmarknad. På så sätt kan banken som långivare
få ytterligare en säkerhet på att de kommer att kunna få sina pengar tillbaka. Det
finns olika former av banklån som passar olika typer av investeringsbehov. Som
långivare vill banken vara säker på att den kommer att få de utlånade pengarna
tillbaka och utöver att banken bedömer affärsplanen som rimlig och lönsam vill
de också ha ytterligare säkerheter. Det kan handla om till exempel inteckning i
företagets varulager och maskiner eller i fast egendom.
Crowdfunding
"Crowdfunding är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända
sig till ett stort antal finansiärer ofta via internetbaserade system. Crowdfunding
används inom en mängd olika områden som ett sätt att söka finansiering och där
med att minska risken för producenterna genom en förflyttning av mottagarens
investering från efter till innan produktionen påbörjas. Det kan handla om
välgörenhetsprojekt, artister som söker stöd från sina fans, journalistiska projekt
eller för att samla in startkapital för ett företag."
Wikipedia
Crowdfunding-sidor:
CrowdCulture.se – en ny sida som kombinerar crowdfunding med offentliga
medel. Där kan du som är kulturutövare söka pengar till din idé från både
privatpersoner (andra medlemmar på sajten) och offentliga sektorn. En av deras
samarbetspartner är Landstinget i Sörmland som kommer stötta projekt inom
länet.
Indiegogo – en internationell crowdfunding-sida med projekt över hela världen.
Funded By Me – en av de största svenska crowdfunding-sidorna.
Polstjärna – en insamlingsstiftelse vars mål är att motverka utanförskap bland
barn och ungdomar i Sverige.
Crowdcube - en marknadsplats för equity crowdfunding, ett effektivt sätt för
entreprenörer att möta potentiella investerare för att skaffa både kapital och
expertkunskap till sina verksamheter
Framtidslyftet - Programmet riktar sig till bolag i tidiga skeden som har en plan
på att resa 1-2 MSEK vid det aktuella investeringstillfället.
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FINANSIERING
Fonder och stipendier
Ung Företagsamhet delar i samarbete med Spendrups Bryggerier årligen ut ett
stipendium. Syftet är att uppmuntra och stärka unga företagare som visat prov på
god affärsmässighet och utmärkande entreprenörsegenskaper. Stipendiesumman
är på 50 000 kr. Mer om kriterierna för Spendrups stipendium.
Innovativ Kultur ger ekonomiskt stöd till nyskapande konst och kultur och
kulturella experiment inom Stockholmsregionen. De vill se projekt i tidiga faser
som utmanar och förnyar! Mer om fonden Innovativ Kultur.
Finansieringsstöd hos Stenbecksstiftelsen Reach for Change för idéer som gör
livet bättre för barn.
Industrifonden söker företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda
sig på en internationell marknad. De kräver att företaget ska ha en drivande och
kompetent ledning samt en unik produkt eller tjänst och/eller ett nytt
affärskoncept. Läs mer om Industrifonden.
Riskkapital
För företag med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter kan det vara
möjligt att skaffa finansiering från riskkapitalbolag och affärsänglar. Att ta in
riskkapital innebär i de allra flesta fall också att riskkapitalbolaget blir delägare i
företaget. Riskkapitalet kan möjliggöra att företaget har möjlighet att växa och
utvecklas snabbare. Det kan vara svårt för många tillväxtbolag att i början få
finansiering genom till exempel banklån och då kan riskkapital i olika former vara
ett bra alternativ. För riskkapitalbolaget är det av yttersta vikt att de bedömer att
ditt företag har möjlighet att växa och bli lönsamt och då gärna på en
internationell marknad.
Ekonomiskt stöd hos affärsänglar lokalt och regionalt kan hittas bland annat
genom Connects språngbräda.

Sök EU-pengar
Sveriges Riksdag har en sida som heter EU-upplysningen där de tipsar om olika
EU-stöd: www.eu-upplysningen.se
Här hittar du fler länkar till olika EU-fonder samt organisationer som har koppling
till EU-stöd: www.blyberget.se
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Jordbruksverkets Landsbygdsprogram
Jordbruksverket bedriver ett Landsbygdsprogram mellan år 2007 och 2013. I
programmet finns olika stöd och ersättningar som ska stimulera till att utveckla
landsbygden genom nya företag och nya varor och tjänster. Läs mer om
Jordbruksverkets landsbygdsprogram.
Arbetsförmedlingens starta-eget-bidrag
Stödet kan lämnas till dig som är eller riskerar att bli arbetslös och är inskriven
hos Arbetsförmedlingen. Du måste ha fyllt 25 år. Läs mer om starta-eget-bidrag.
Tävla och vinn finansieringshjälp
Håll koll på Drivhusets kalendarium, där dyker det titt som tätt upp olika
affärsidétävlingar som delar ut pengar till vinnaren.
Mer information och kontakter
Ta kontakt med ditt lokala drivhus: www.drivhuset.se
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