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Finansieringsrådgivningsguide 
Här presenteras några olika finansieringsalternativ för dig som företagare: 

1. Att tillföra eget kapital 
Begreppet Family, Friends and Fools benämner den finansieringsform som i många företag 
är den första typ av extern finansiering. Finansieringsformen innebär att företagaren själv, 
eller någon i bekantskapen bidrar med kapital för start av företaget. 

Har företagaren själv pengar är detta är ofta en relativt enkel finansieringsform. Finansiärer 
och andra intressenter tolkar också detta som att företagaren själv är villig att riskera sitt 
kapital för företagsidén. 

Vid egen investering finns det dessutom i vissa fall möjlighet att använda sig av 
investeraravdraget; dock måste man då kontrollera rådande lagstiftning. 

Finns inte tillgängligt kapital kan företagaren vända sig till banken för att eventuellt öka sitt 
privatlån på huset eller ta någon form av blancolån för att kunna finansiera företaget. Att 
ta lån på huset kan i vissa fall vara bra rent räntemässigt, då de flesta bostadslånsräntor är 
mycket lägre än företagslånens räntor. 

Bekantskapskretsen kan också vara en möjlig finansieringsväg, dock är det viktigt att vara 
medveten om att det kan vara mer än bara pengar som förloras om företaget går dåligt, 
Alla inblandade måste förstå vad som riskeras vid investeringen. 

Några tips och råd vid lån från bekantskapskretsen: 

• Gör en ordentlig presentation av företaget så att den som investerar får 
information om risken. 

• Gör en rimlig, och för båda parter, överenskommen avbetalningsplan. 
• Skriv skuldebrevsavtal mellan dig själv/företaget och den bekante som 

investerar, så regler och riktlinjer säkerställs i ett kontrakt (regler för 
exempelvis avbetalningstider och ränta).  

2. Banklån 
Banklån är en mycket vanlig form av företagsfinansiering. Inledningsvis sker ett möte med 
banken för genomgång av affärsplan och budget för en riskbedömning.  

Om företagaren har för avsikt att finansiera sin verksamhet med banklån, är det viktigt att 
vara väl förberedd och kunna presentera sin affärsidé på ett professionellt sätt. En väl 
genomarbetad affärsplan ökar chansen att få ett godkännande från banken. 

Bankernas bedömningskriterier förändras med förändrande lagstiftning. Dock kan man 
ofta utgå från tre kriterier: 



Finansierinsrådgivningsguide 
3(6) 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Banken ska tro på företagets återbetalningsförmåga av lånet, inklusive de 
räntor som tillkommer. 

2. Företaget behöver ha säkerhet för lånet - privata säkerheter (så som 
borgensförbindelse) eller inventarier med bokförda värden. 

3. Banken ska även tro på affärsmässigheten i både företagaren som person och 
affärsidén, det är därför viktigt att kunna presentera sitt företag på ett 
trovärdigt och bra sätt. 

Det är viktigt att vara väl förberedd innan mötet med banken. Det finns stor vinning i att 
budget och affärsplan är väl genomförda innehållande en rimlig plan och motiverad 
försäljningsprognos. 

Storleken på lån för ett nystartat företag ligger generellt runt 10 % av omsättningen, detta 
är dock en generell siffra som kan skifta beroende på ovanstående kriterier. 

Vill man belåna sina tillgångar i företaget så använder många banker principen 10/20/50. 

• 10% av nyvärde av maskiner och inventarier räknas som belåningsvärdet, det 
vill säga summan som man kan låna med inventarier som säkerhet. 

• 20% av nyvärde på lager räknas som belåningsvärdet. 
• 50% av värde på utgående kundfakturor räknas som belåningsvärdet. 

Banken är i övrigt som andra leverantörer – goda relationer och återkommande 
kommunikation ger bättre möjligheter i framtiden. 

Ett gott råd är att hitta en bank och bankman som förstår dig och ditt företags 
affärsplan/idé, även om räntan är något högre så kan denna nära relation vara ovärderlig i 
framtiden. 

3. Garantilån 
Garantilån är en låneform, där exempelvis Europeiska Investeringsfonden, lämnar garanti 
på återbetalning till de institut som beviljat lånen. Två banker som har dessa lån i Sverige 
idag är ALMI Företagspartner samt Marginalen Bank. Det är vanligt att dessa banker är 
med och medfinansierar bankernas utlåning. De kan vara en mycket värdefull partner i de 
fall då man ligger på gränsen gällande sin kreditvärdighet. Garantilånen kan hjälpa till både 
i nystartade företag och i företag som står inför en expansion. Fördelen med ett garantilån 
gentemot ett traditionellt lån från banken är att garantilån är utformade för att ta en högre 
risk. Nackdelen är dock att den högre risken medför att utlåningsräntan för garantilån i 
genomsnitt är högre än bankräntan.  

Exempel på garantilån 

• Mikrolån är ett lån som normalt går upp till 200 000 SEK och är främst inriktat 
gentemot nystartade företag. Kapitalet kan användas valfritt; till lön, 
investeringar, marknadsföring med mera. Mikrolån har en ganska hög ränta, 
men kan därför hjälpa företag med högre risk. Dessutom är borgensåtagandet 
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cirka 20 % på de flesta mikrolån, vilket gör att risken för företagsägaren blir 
mindre. 

• Tillväxtlån är till för små och medelstora företag. Syftet är att dessa SME ska 
kunna utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. 

• Företagslån har vanligtvis inga formella begränsningar i vad man får låna till, 
men ofta krävs det en medfinansiering till lånet. 

4. Almi Invest 
Almi Invest är ett riskkapitalbolag, men eftersom de företräder staten har de därför vissa 
restriktioner att förhålla sig till. 

Generellt gäller samma principer som för Riskkapital nedan, med skillnaden att Almi Invest: 

• Alltid bara går in med maximalt 50 % av kapitalbehovet. 
• I de flesta fall vill sitta med i företagets styrelse. 
• Generellt vill gå in i en fas där bolaget värderas till ungefär 10 000 000 SEK. 
• Generellt vill göra exit i en fas där bolaget värderas till ungefär 100 000 000 

SEK. 

5. Riskkapital 
Almi Invest kräver riskkapital även utanför Almi Invest, och det kan vara svårt att hitta 
investerare samt att hitta rätt investerare. Det kan samtidigt vara en mycket bra möjlighet 
för de företag som vill växa i snabb takt. 

Det är viktigt att tänka på att en investerare inte alltid har samma ambitioner som du 
gällande företagets långsiktiga plan. En investerare vill ofta bli delägare för att tjäna pengar 
genom ditt företag. Man förväntar sig en framtida exit, vilket kan yttra sig i form av en 
börsnotering, avyttring av aktier till annan investerare eller genom framtida vinster. 
Generellt vill investerare ofta ha avkastning på sitt kapital inom tre-sju år. 

• När ska man ta in riskkapital?  Riskkapital kan ses ur olika perspektiv. Det kan 
tyckas klokt att ta in riskkapital så sent som möjligt; då företaget fått ett högre 
värde och färre andelar måste avyttras för att ta in en ny ägare. Man bör också 
ha i åtanke att en investerare kan komma in med precis rätt förutsättningar för 
företaget ska kunna växa. Det kan vara i form av kontakter eller kompetens. 
Dock är det att rekommendera att man som företagare tar in kapital i samband 
med intensiva, expansiva faser. Det är oftast i dessa faser, för att exempelvis 
lösa likviditeten när flera order kommer in i högre takt, som riskkapitalet 
verkligen har en effekt. 

• Vem ska man ta in riskkapital från? Man ska inte underskatta det värde som 
riskkapitalister kan gå in med i form av icke monetära värden. Många 
riskkapitalister har kunskap eller kontakter med ett högre värde än den 
summan monetärt kapital de investerar med. Dessutom är det viktigt att ta in 
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riskkapital från någon som har ”råd” att även gå in med mer kapital om det 
skulle behövas när eventuella nyemissioner blir aktuella. 

• Var hittar man investerare? De vanligaste investerarna är faktiskt de som finns 
i ditt kontaktnät, dina leverantörer eller kunder. Men det finns också 
sammanslutningar av så kallade affärsänglar med ett stort kontaktnät av 
investerare som de matchar ihop med olika företag. Inkubatorer är en bra 
utgångspunkt att börja arbetet på, de har ofta bra koll vart man kan vända sig 
med sin affärsidé. 

• Hur ska man presentera sin affärsidé? Investerare vill investera i någonting de 
tror kan ge bra avkastning på deras kapital. Detta innebär att de ska tro på 
affärsidén och på teamet bakom. Genom att arbeta fram en säljande 
affärsmodell och ha en bra pitch, så ökar chansen att investeraren förstår vad 
företaget ska göra. Teamet måste därefter påvisa att de har potential att 
genomföra arbetet, och vara förberedda att besvara en del kritiska frågor. 
Underskatta inte heller investerarnas magkänsla eller personkemi, de är också 
människor som kan falla för en entusiastisk presentation. 

• Hur mycket pengar ska man ta in? Det är viktigt att alltid göra en ordentlig 
budget och en ordentlig genomförandeplan, som visar kapitalbehovet. Om 
företaget tar in hela sitt kapitalbehov redan från start, kan det ge lite mer lugn 
och ro och gör att man kan jobba efter sina utsatta mål. Ett annat alternativ är 
att ta in kapital i omgångar. En fördel är då att företaget kan öka sin värdering 
innan varje nyemission och får då mest värde för pengarna. Då krävs det dock 
ett nytt arbete med att ta in kapital vid varje nyemission och investerare kan 
dessutom bli osäkra när de måste gå in med mer pengar. 

6. Crowdfunding & Crowdlending 
En relativt ny finansieringsform är crowd. Det innebär att man presenterar sitt företag för 
den stora massan via exempelvis fundedbyme eller annan crowdfundingssajt. Här kan både 
mindre och större investerare läsa om företaget och välja att investera en summa pengar 
(efter din värdering och deras kapitalförmåga). Detta ger även mindre investerare 
möjlighet att vara med i start-ups. 

Crowdfunding kan delas upp i två delar – Belöning och Equity.  

• Belöning fungerar som ett erbjudande av produkt eller kringprodukter till 
investeraren istället för aktier. En belöning till investerare för att krydda 
erbjudandet lite extra. Om man exempelvis ska sälja en bil, men ännu inte har 
kapital att tillverka bilen kan man erbjuda investerare att förköpa bilen, och 
exempelvis få vinterdäck på köpet. Vill de inte köpa bilen, men ändå stötta 
företaget, kan de ge lite mindre pengar och få en annan typ av gåva för sitt 
stöd. 
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• Equity liknar mer traditionell investeringsverksamhet där man köper aktier. I 
stället för att hitta två stora investerare så möjliggör crowdfunding att 200 
mindre investerare går in som aktieägare i företaget. 

Crowdlending, eller peer-to-peer-lån som det också kallas är ungefär en mix mellan equity 
crowdfunding och ett lån. Företaget presenterar sig och sitt kapitalbehov till mindre 
investerare som därefter lånar ut pengar till företaget. Denna låneform är lite svårare än 
ett vanligt banklån, men kan vara ett intressant alternativ för de företag som vill växa och 
där banklån inte passar på grund av risk eller annan orsak. 

Oavsett vilken typ av crowd man vänder sig till måste företagspresentationen vara bra, det 
är tyvärr inte helt enkelt och många projekt faller på målsnöret. Men om företaget har en 
genomarbetad pitch med en bra och övertygande affärsidé, kan man få 100-tals 
ambassadörer runt om i världen som promotar företaget. 

7. Bidrag & Stipendium 
Bidrag och stipendium, även så kallade mjuka pengar, är en form av finansiering med bra 
möjligheter för små och nya start-ups. Det finns förvånansvärt många olika platser där man 
kan hitta bidrag eller stipendier för företag, exempelvis Vinnova och Almi. Även på 
verksamt.se finns många utlysningar som kan passa företag. 

Eftersom resurser är begränsade, och konkurrens förekommer, är det viktigt att lyfta fram 
utlysningens inriktning i ansökan. Har utlysningen exempelvis fokus på miljö bör företaget 
påvisa sitt miljöfokus. Generellt gäller det även att visa: 

• stor potentialen för idén, som ska vara unik och attraktiv med goda 
tillväxtmöjligheter. 

• att angreppssättet är genomförbart och den tänkta budgeten både är realistisk 
och väl genomtänkt. 

• att man tillsammans inom företagets team har kompetenser, viljor och 
förmågor som är tillräckliga för projektets utmaningar, och hur man tänkt 
överkomma de eventuella hinder och brister som kan finnas. 

 

Krinova erbjuder stöd till företag som vill utvecklas och växa. 
Nyfiken och vill veta mer? Välkommen att höra av dig. 
 
Läs mer på http://www.krinova.se/innovationsarenan/ 

http://www.krinova.se/innovationsarenan/
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