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Trender inom finansiering

§ Crowdfunding / Folkfinansiering

§ Bootstrapping / starta företag med lite kapital !

§ Social investments / Social Banking



Finansieringsmetoder

§ Projektmedel, sponsring, inkind, bidrag 
§ Sälja tjänster-Överskott, eget kapital
§ Banklån, kontokredit
§ Garantier  / Borgensringar
§ Riskvilligt externt kapital
§ Cashmanagement



Crowdfunding/ Folkfinansiering

§ 3 olika nivåer
§ 1. a Små bidrag, donationer utan kickback
§ 1. b Små bidrag, donationer med kickback
§ 2 Små lån / garantier (dvs återbetalning)
§ 3 Andelar i AB, insatser i ekför



Crowdfunding HUR göra

§ Ev använd plattformar Kickstarter mfl

§ Gör en plan för att nå finansiärer
§ Ett komplement, del av total finansiering ? 
§ Ha tydlig social nytta

§ Tar tid!! Ni måste göra jobbet !!



Finansiell bootstrapping

“Ways of acquiring the use of 
resources without borrowing 
money or raising equity from 
traditional sources.” (Freear, Sohl
& Wetzel, 1995)



Metoder i bootstrapping

§ Kostnadsreducering
§ Externa aktörer (kund/lev finansiering)
§ Ägaren och släkt(kapital)
§ Offentliga bidrag
§ Cash management
§ Leasing
§ Outsourcing



Alternativa finansieringslösningar

§ Marknadsföring till låg/ingen kostnad
§ Kompetensutveckling till låg/ingen kostnad
§ Användning av andras utrustning utan 

kostnad
§ Dela resurser med andra.(Winborg)



WINBORG & LANDSTRÖM 

Använda metoder:
- Köpa begagnad utrustning istället för ny (78 %)
- Förhandla fram bästa villkor med leverantör (74 %)
- Hålla inne ägarens lön viss period (45 %)
- Medvetet fördröja betalning till leverantör (44 %)
- Använda rutiner för påskynda inbetalningar (44 %)

- Låna utrustning från andra företag (42 %)
- Använda factoring för att frigöra kapital (3 %)

- Dela anställda med andra företag (8 %)
- Dela utrustning med andra företag (8 %)



Olika sätt dela resurser

§ 1. Dela lokal, administrativa resurser, lager
§ 2. Dela inköp, utbildning, investering

§ 3. Dela marknadsföring, varumärke
§ 4. Dela säljbearbetning/offerering

§ 5. Dela butik
§ 6. Dela projektledning, anställda



Offentliga resurser

EU projekt (www.esf.se)
Leader
Konsultcheckar.
Lönebidrag för anställda (AF)
Arbetsförmedlingens resurser
Starta Eget-bidrag
Tillväxtverket, projektmedel
Vinnova, projektmedel
Studentuppsatser
Praktikanter (tex KY)

http://www.esf.se/


Bootstrapping

§ Skaffa resurser till ingen (eller låg kostnad)
§ Gör en lista på behov/aktivitet
§ Resurssätt behovslistan genom bla: 
§ Gratisresurser 
§ Dela resurser
§ Köpa begagnat
§ Hyra
§ Offentliga resurser



Vad gör Mikrofonden

§ Finansierar sociala företag, kooperativ, föreningar, 
byalag, samfund, stiftelser 

§ Genom att erbjuda garantier, förlagsinsatser, 
medlemsinsatser, såddkapital, aktieköp, 
crowdfunding, mm.

§ www.mikrofonden.se

http://www.mikrofonden.se/


Vad gör Coompanion

• Gratis rådgivning till grupper (2 el fler) 

• Rådgivning kring hur finna kunder, 
organisera sin verksamhet, 
samarbetsavtal. 

• Experter samverkan, offentlig upphandling 

• Företagssamverkan, delägda företag, 
kooperativ, föreningar

• Sociala innovationer

• Sociala företag



Tack !

Jan.svensson@coompanion.se


