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Fördjupning - 
Finansiering
Material för vidare läsning



Finansiering och ekonomiskt stöd
Det här fördjupningsmaterialet ger dig som företagare bra tips när det gäller finansiering. Tänk på 

att nya möjligheter och projekt uppdateras kontinuerligt, därför kan länkar bli inaktuella. Vi ger 

exempel på projektfinansiärer, investerarnätverk, stipendier, lånemöjligheter, bidrag, crowdfun-

ding och tipsar om användbara länkar. Lycka till!

Här följer en sammanfattning av olika finansieringsmöjligheter:

Egna medel – ni använder egna pengar

Extern finansiering – ni får in utomstående som lägger in pengarna

Projektfinansiering – ni söker ett projekt som kan finansiera ert utvecklingsarbete

Låna – låna av vänner, banker eller andra som har pengar 

Stipendier – det kan finnas stipendier att söka 

Bidrag – det finns vissa rena bidrag att söka

Crowdfunding – ett nytt sätt att samla ihop personer som vill investera pengar för att de tror på 

era idéer.

Här är några exempel på projektfinansiärer: 

Socialfonden

Regionalfonden

Lokalt Ledd Utveckling

Längmanska företagarfonden

Arvsfonden

Socialstyrelsen

Vinnova



INVESTERARNÄTVERK 

Här presenterar vi några nätverk men det finns såklart många fler. Tänk på att bra lönsamhet är 

ett av grundkriterierna:

Expandera i Norr vill bli delägare men inte ta vara majoritet och de vill vara mellan 3 – 7 år i ert 

företag. Ni ska ha tydlig koppling till norra Sverige och vilja växa.

Startkapital i Norr är väldigt lik Expandera i norr förutom att de anpassar den tid de investerar 

med pengar efter de olika projekten de går in i.

Partnerinvest i Norr söker företag i Norrbotten och Västerbotten som är eller vill vara internatio-

nella. Deras pengar ska göra det möjligt för företaget att växa fortare. De investerar inte i lokala 

företag men gärna unga företagare som vill växa fort och utanför länet.

Nedan finns användbara länkar uppdelade i olika kategorier.

EXEMPEL PÅ PROJEKTFINANSIERING:

www.esf.se 

www.tillvaxtverket.se/eu-program/ovre-norrland.html

www.jordbruksverket.se

www.langmanska.com/

www.arvsfonden.se/

www.socialstyrelsen.se

www.vinnova.se/

ATT LÅNA

www.jak.se

www.almi.se

www.garantia.se

STIPENDIER

www.stipendier.se

www.samhallsentreprenor.glokala.se/modul-3/14-februari/tips-for-finansiering/



INVESTERARNÄTVERK

www.expanderainorr.se/

www.partnerinvestnorr.se/

www.startkapitalinorr.se/

BIDRAG

www.arbetsformedlingen.se

www.almi.se/Nord/

www.iucnorrbotten.se/

www.nord.coompanion.se/

www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/Pages/default.aspx

www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/Pages/default.aspx

CROWDFUNDING

www.kickstarter.com/

www.indiegogo.com/#/picks_for_you

www.helptohelp.se

www.startnext.de – Är ett bra alternativ för tyska marknaden

www.crowdfunder.co.uk – För dig som vill nå den brittiska marknaden

www.verkami.com - För dig som vill nå den spanska marknaden

www.quirky.com - E-handelsplats för uppfinnare

www.startsomegood.com - Crowdfunding för sociala entreprenörer

www.crowdbrewed.com - För mikrobryggerier

www.fundedbyme.se - För svenska projekt

www.crowdculture.se - För svenska kulturprojekt


