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Sammanfattning av år 2019 
Mikrofonden Sverige fortsätter att utöka sitt viktiga arbete med att hjälpa företag inom den 
sociala ekonomin i Sverige med finansiering. Mikrofonden Sverige är en av Sveriges största 
sociala investerare (i antal investeringar). Genom vårt arbete skapas än större samhällsnyt-
ta, tex ökad sysselsättning, bättre miljö, ett mer hållbart samhälle. Volymen har ökat under 
senare år framförallt genom Kommunals kapital nationellt via Mikrofonden Sverige, Göte-
borgs stads kapital via Mikrofonden Väst samt Uppsala kommuns kapital via Mikrofonden 
Uppsala.. Våra förluster är begränsade då vi gör noggranna kreditbedömningar. 

Under 2019 har Mikrofonden beviljats tre och arbetat i totalt fyra offentligt finansierade 
projekt som på olika sätt syftar till att främja finansieringsmöjligheter för sociala företag. 
Detta har kraftfullt ökar våra möjligheter att utveckla vår verksamhet och stödja fler sociala 
företag med finansiering

Ett stort tack till alla våra samarbetspartners, Ekobanken, JAK, Hela Sverige ska leva, Coom-
panion, Tillväxtverket, Vinnova, EU Programme for Employment and Social Innovation 
(EaSI) och fackförbundet Kommunal samt våra regionala Mikrofonder. 

Jan Svensson, ordförande

Ylva Lundkvist Fridh, VD
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Ändamål och verksamhetsidé
Mikrofonden har till ändamål att främja medlemmarnas och deras medlemmars ekonomiska 
intressen genom att ställa kapital till förfogande för garantier för banklån och investeringar 
för företag och verksamheter som verkar för social ekonomi och lokal utveckling, samt där-
med sammanhängande och förenlig verksamhet. Detta ska i möjligaste mån ske i samver-
kan med lokala/regionala aktörer med lokal kännedom. Föreningen ska verka utifrån social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Beredning av garantier och investeringar
Mikrofonden Sverige fungerar som en katalysator för finansiering inom den sociala eko-
nomin. Kunskapsförmedlande stöd i finansiella frågor, inte minst feedback och hjälp kring 
utveckling av bättre ekonomiska underlag och ökad ekonomisk hållbarhet i verksamheten, 
tillsammans med kreditgarantier gör att denna sektor lättare kan erhålla lån eller checkkre-
diter i banker, eller annan finansiering. Genom samarbete med en bredd av externa aktörer 
inklusive regionala mikrofonder hjälper vi de verksamheter vi möter att nå fram till lösningar 
som inte alltid handlar om finansiering via oss eller bank. 

De som vänder sig till Mikrofondsystemet behöver ofta hjälp vid start av ny verksamhet 
eller verksamhetsutveckling där mötet med oss gör att man får kännedom om möjligheten 
att söka en garanti och alternativa vägar till finansiering. De får också hjälp att identifiera 
resurser och lösningar som gör att man inte alltid behöver garanti för banklån. Kopplat till 
Vinnova-projektet ”Finansiering av sociala innovationer” har vi under 2019 rådgivit 75 soci-
ala företag och föreningar, varav 13 resulterade i godkända investeringar från Mikrofonden 
Sverige. Den finansiella rådgivningen är minst lika viktig men hamnar inte en balansräkning, 
varför vi här lyfter fram vår roll som stödstruktur till den sociala ekonomin. 

Samarbetet med Coompanion som företagsrådgivare och den breda representationen i 
Mikrofondens styrelse, från aktörer inom social ekonomi, finansiering och företagsrådgiv-
ning i hela Sverige, ger en nära kunskap och förståelse för målgruppen, det vill säga fören-
ingar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund och aktiebolag (svb).  

En annan viktig framgångsfaktor är att vi ägs av aktörer inom social ekonomi, själva är ett 
kooperativ och därmed ett empowerment-verktyg för sektorn. En stor del av vårt garanti-
kapital är också från sektorn.

Verksamhetsberättelse 2019 
Mikrofonden Sverige ek. för. Org nr: 769621-0041

F.d. miljöminister 
Karolina Skog i proto-
typen för Quicab, 
en av MIkrofondens 
garantitagare.

Foto: Quicab
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Garantier
Sedan starten 2007 har Mikrofonden Sverige ställt ut 97 garantier eller direktinvesteringar. 
Under 2019 har styrelsen och verksamhetsledningen noggrant och omfattande, berett och 
fattat beslut om 13 garantier (varav en inte nyttjats av kunden). Vid årsskiftet 2019/20 fanns 
ansvarsförbindelser och ställda panter för garantier om 3 581 600 SEK till 19 företag. Under 
året har tre företag gått i konkurs. Nedan en sammanställning av våra garantitagare. 

MF Sverige MF Öst MF Väst MF Halland Låntagare

X PLING TRANSPORT EK. FÖR.

X X KOSTERS TRÄDGÅRDAR AB

X CDEKL I GÖTEBORG EK. FÖR./LE MAT

X X KUNGSBACKA K2C ARBINT. SOCIALT FÖR. EK. 
FÖR.

X X VÄGEN UT-KOOPERATIVEN EK. FÖR.

X DANSCENTRUM VÄST ID. FÖR.

X PRATA PÅ RIKTIGT I GÖTEBORG AB

X ADDVELO AB

X X CANOPUS HUNDCENTER EK. FÖR.

X CUPET I PARTILLE EK. FÖR.

X MVKCK I GÖTEBORG EK. FÖR. (Lärjeån)

X KOOPUS EK FÖR

X BZZT AB

X INCLUSIVE BUSINESS SWEDEN

X X L&H DINA SILVIASYSTRAR I STHLM EK. FÖR.

X VÅR LOKAL GNESTA EK. FÖR.

X STIUCA’S EKO - LOGISKA AB

X X EGNAHEMSFABRIKEN TJÖRN, EK. FÖR.

X NYED FRISKOLA EK. FÖR.
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Vårt kapital
14 medlemmar har placerat kapital i form av medlemsinsatser på sammanlagt 140 000 
SEK. Vidare finns ett villkorat lån från Fackförbundet Kommunal som vid årsskiftet 2019/20 
uppgick till 4 938 007 SEK.

Efterfrågan, behov och vår nytta
Genom de verksamheter och aktörer Mikrofonden Sverige (genom samarbetet med regio-
nala mikrofonder) möter ser vi tydligt att det finns ett stort behov av garantier, finansiering 
och investeringar inom social ekonomi, liksom ökad kunskap kring finansiering och ekono-
mi. Behoven finns såväl i landsbygd som i tätort och storstad, även om utmaningarna kan 
vara olika. Genom de verksamheter vi möter ser vi också att det hos företagsfrämjande 
aktörer, banker och finansiärer finns bristande kännedom och förståelse för företagande 
och verksamheter inom den sociala ekonomin vilket gör att de söker sig till Mikrofonden. 
Genom vårt arbete runt om i landet i samarbete med regionala mikrofonder kan nya verk-
samheter startas och befintliga aktörer inom social ekonomi växa och i sin tur leverera än 
mer social nytta. Fler och mer långsiktigt hållbara föreningar och företag inom den sociala 
ekonomin kan ge fler människor, särskilt grupper som står utanför samhället och arbets-
marknaden (t ex på grund av arbetslöshet, sjukdom, att man nyligen kommit till Sverige 
etc.) möjlighet till inkludering i samhället, bättre hälsa och livsvillkor.
Vi ser att Mikrofonden behövs och gör nytta för bland annat;

• Start och utveckling av sociala företag, något som nu prioriteras både inom EU och na-
tionellt. Trots det stora behovet och intresset för denna typ av företag har de ofta svårt 
att få lån. Detta kan bero på att traditionella banker ofta har dålig kunskap om formen 
ekonomisk förening och den sociala ekonomins verksamheter, syften och drivkrafter. 
En viktig aspekt, där en garanti från Mikrofonden kan göra hela skillnaden, är att med-
lemmarna ofta är resurssvaga och har bakgrund i utanförskap vilket kan innebära t ex 
kreditanmärkningar.

• Nyföretagare som vill driva verksamhet som ekonomisk förening och som ofta har svå-
rare att få rätt stöd och finansiering.

• Ideella föreningar och kooperativa företag som startas av personer med utländsk bak-
grund, då dessa ofta har begränsat eget kapital med sig i starten, och har svårt att nå 
fram via bankerna och möta kravet på säkerheter. 

• Idrottsföreningar har efterfrågat hjälp med finansiering, t ex för köp av klubblokal. Be-
hovet ökar när kommuner backar undan från att ställa kommunal borgen.

• Kulturföreningar, kooperativ och föreningar inom kulturella- och kreativa näringar, som 
ofta kan tillföra stor kulturell och social nytta men kan ha lägre inkomster och svårt att 
få fram säkerhet för lån eller likviditet innan rekvirering av projektmedel.

• Föreningar och kooperativ som har god tillväxt kan ha behov av ökad tillgång på likvida 
medel för att inte tillväxten ska hämmas. Även här finns utmaningen att klara likvidite-
ten när man driver projekt, t ex EU-projekt, med rekvirering i efterhand. En garanti för 
ett banklån eller en kontokredit kan här vara till mycket god hjälp.

Mikrofonden fungerar ofta som dörröppnare och ett komplement som möjliggör större 
finansieringsbehov. Samarbeten med banker och andra finansiärer som till exempel ALMI 
möjliggör samfinansiering eller lösningar kring hybridfinansiering, en effektiv lösning för 
garantitagaren och en riskreducering för oss. Detta gör att vi kan möta större finansierings-
behov än vi själva klarar att lösa. Dessutom ökar mängden kapital som allokeras till den 
sociala ekonomin vilket ökar tillgången till kapital i sektorn i stort. Mikrofonden är därför 
ett viktigt verktyg för den egna sektorn och samhället i stort genom att bidra till ett mer 
hållbart och sammanhållet samhälle.
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Samarbeten, samverkan och projekt
Mikrofondens roll är att bidra med kapital och kunskap kring finansiering av den sociala 
ekonomins företag. Framför allt har det utåtriktade arbetet handlat om att sätta Mikro-
fonden Sverige på kartan hos beslutsfattare och myndigheter för att få medel att utveckla 
verksamheten och erhålla långsiktig driftsfinansiering samt att nå ut med information om 
våra produkter till sociala ekonomins företag. Vi har sålunda skrivit debattartiklar, deltagit 
i konferenser, seminarier, workshops, paneler och webbinarier samt haft egna seminarium 
under Almedalsveckan. 

I slutet av 2019 beslutade Uppsala kommun att i likhet med Göteborg Business Region teck-
na samverkansavtal med nybildade Mikrofonden Uppsala län om såväl verksamhetsbidrag 
som riskkapital.
  
I slutet av 2018 beviljades Mikrofonden ett tvåårigt projektbidrag från Vinnova för ”Finan-
siering av sociala innovationer ”, vilket möjliggör att ännu aktivare stödja sociala företag 
med finansieringar runt om i landet. I projektet samarbetar Mikrofonden Sverige med Mik-
rofonden Väst, Coompanion Uppsala samt Hela Sverige ska leva och Ekobanken. Under 
2019 har Mikrofonden Sverige tack vare projektet tecknat samverkansavtal med Ponture, 
Skoopi och Famna.

Under 2019 beviljades Mikrofonden Sverige teknisk assistans från EU Programme for 
Employment and Social Innovation (EaSI), vilket innebär gratis konsultationer av och stu-
diebesök hos mer utvecklade sociala finansiärer i andra EU-länder.

Mikrofonden har även beviljats eller deltagit som samarbetspartner i två av Tillväxtverkets 
strategiska projekt för att utveckla sociala företag på nationell nivå. Det handlar dels om 
projektet ”Samverkan Mikrofonder och Offentlig Sektor” där Mikrofonden Sverige tillsam-
mans med mikrofonderna Östergötland, Öst och Mälardalen sammanfattar och förmedlar 
kunskap om Västra Götalands och Uppsala läns samverkansmodeller. Mikrofonden Sverige 
för diskussioner med Näringsdepartementet om nationell samverkan. Det andra projektet 
handlar om att starta en fond för större direktinvesteringar i sociala företag.

Styrgruppsmöte för Vinnova-projektet ”Finansiering av sociala innovationer”.
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Medlemmar
14 föreningar, banker och kooperativ är medlemmar i Mikrofonden Sverige och har erlagt 
medlemsavgift à 10 000 SEK.

Coompanion Sverige

Ekobanken Medlemsbank

Hela Sverige ska leva

JAK Medlemsbank

Mikrofonden Väst

Mikrofonden Öst

Mikrofonden Örebro län

Mikrofonden Halland

Mikrofonden Skåne

Mikrofonden Z

Mikrofonden Östergötland

Coompanion Kronoberg

Fackförbundet Kommunal

Mikrofonden Uppsala län

Foto från Koopus i Hedemora, en av våra garantitagare.
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Organisation
Under året har Mikrofonden utvecklat sin strategi, affärsplan och även effektiviserat och 
digitaliserat flera rutiner. Styrelsen har haft nio sammanträden och tre möten tillsammans 
med regionala mikrofonder. De flesta möten sker via nätet med tjänsten Zoom. Styrelsen 
har delegerat beslut till ordförande och VD för garantier upp till 250 000 SEK med 100% 
regionala garantimedel. Om ordförande är jävig inträder vice ordförande. Alla övriga garan-
tifrågor beslutas i styrelsen.

Vi har även beslutat att under Vinnova-projektet kunna ställa ut garantier med Mikrofonden 
Sveriges kapital utan engagemang från regional mikrofond. Föredragande inför styrelsen 
och tillika VD är Ylva Lundkvist Fridh. För information om räkenskaperna hänvisas till Mik-
rofonden Sveriges Årsredovisning 2019. Behjälplig med ekonomihantering, bokföring och 
redovisning har varit Claes Bergqvist, Mikrofonden Väst.

Styrelsen 2019/20
Jan Svensson, Mikrofonden Väst, ordförande (ordinarie 2020)

Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska leva, VD (ordinarie 2021)

Annika Laurén, Ekobanken, vice ordförande, (ordinarie 2019, avgick december 2019)

Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva (ordinarie 2020)

Pelle Wallberg Persson, Coompanion Jämtland (ordinarie 2020)

Ulrika Persson, Skoopi (nyval) till 2021                                                    

Thomas Åberg, Convoy Umeå (omval) till 2021      

                           

Suppleanter

Leif Tyrén, Coompanion Värmland (suppleant 2019)

Kristoffer Lüthi, Ekobanken (nyval) till 2020                                  

Örjan Samuelsson, Mikrofonden Örebro län (nyval) till 2020

Jan Edén, Svensk Kooperation (nyval) till 2020
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