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Mikrofonden: Sveriges största Social Impact Investor! 17 
mkr till 130+ sociala företag/föreningar (varav 80+ i Väst)



Vår målgrupp: 
Sociala-/ delägda företag /föreningar /stiftelser/ 
kooperativ som bidrar till globala målen och har 
återbetalningsförmåga.



Mikrofonden bidrar direkt till Globala målen
1.4, 8.3, 8.10 och 10,2 
Finansiell inkludering och tillgång till mikrokrediter



Sociala företag är verksamheter som har:
1. samhälleliga ändamål (samhällsnytta i 

fokus)
2. Demokratisk och jämlik organisation 

och värdegrund 
3. återinvesterar merparten av sin vinst



Alla verksamheter behöver kapital 
för att starta och utvecklas – även 
civilsamhället och kooperationen!



Finansiellt marknadsmisslyckande 
§ Sociala företag exkluderas från finansmarknaden 

p.g.a. bristande kunskap hos många finansiärer och 
sociala entreprenörer 

§ Sociala företag har låg tillgång till säkerheter.
§ Vill/kan sällan ge bort makt till externa ägare –

traditionellt riskkapital.



Mikrofondens lösning – en social innovation
§ Vi erbjuder:

§ Finansiell coaching i samarbete med bla Coompanion
§ Kreditgarantier (borgensåtaganden) dvs avlastar borgensbördan hos 

styrelse, medlemmar
§ Anpassat ägarkapital (förlagsinsatser, investerande medlem, svb-aktier)



2 exempel på investeringar
Sociala innovationer mot bostadsbrist



EGNAHEMSFABRIKEN

Ekonomisk Förening
Detta Arbetsintegrerande Sociala Företag (asf) på Tjörn erhöll 
kreditgaranti för lån och kontokredit. Medlen gick till 
projektbyggarytor. Hemsida: www.egnahemsfabriken.se

http://www.egnahemsfabriken.se/


BYAR&KVARTER
Ekonomisk förening
Erhöll förlagsinsats, ”quasi-
equity”. Medlen gick till att stärka 
föreningens egna kapital inför 
framtida investeringsbehov. 
Hemsida: byarkvarter.se
Fastighet Strömsfors

http://byarkvarter.se/


Övrigt målgrupp och erbjudande 
Hela Sverige skall Leva är medlemmar !

Ideella föreningar med näringsverksamhet
Delägda bolag / medarbetarägda bolag
Bygdebolag
Samverkansorganisationer

När målgruppen fått Leaderprojekt, andra projektmedel och 
behöver kontokredit
Landsbygdsutveckling 
När målgruppen har krav på hyresborgen vid hyra av lokal
När målgruppen har krav på borgen vid leasing
Behov av banklån, kontokrediter



Vår process

Kunden söker garanti
Vi efterfrågar Årsredovisning, budget, affärsplan mm
Vår beredningsgrupp gör en analys och bedömning av 
återbetalningsförmåga
Vår styrelse tar formellt beslut om garanti
Parallellt söker kunden banklån, kontokredit hos banken
Vi ställer ut borgen genom pantförskrivning mot banken
Vid beslut avtal med kunden 
Vi följer upp och stödjer kunden i samarbete med 
Coompanion



Vad kan vi göra tillsammans 

Sprida information 
Föreslå kontakter, föreningar som vi kan träffa, kontakta

Ge förslag på nya finansiella behov, utmaningar
Dela, gilla FB Mikrofonden Väst

Vi bjuder på fika på Yesbox när du har vägen förbi
Bli medlem, investerande medlem 

Engagera er i vår styrelse



Kontakt

§ info@mikrofonden.se 
§ www.mikrofonden.se
§ Facebook.com/Mikrofonden


