Börja investera i
SOCIAL EKONOMI
Så kan privata investerare använda Mikrofonden
för att skapa impact!
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MIKROFONDEN
Mikrofonden är en ekonomisk förening som finansierar verksamheter inom social ekonomi, såsom
föreningar, kooperativ, stiftelser och utvecklingsgrupper. Vi erbjuder kreditgarantier för banklån,
förlagsinsatser samt andra former av finansiering.
Organisationen ägs av sina medlemmar, är regionalt och nationellt organiserad, ej vinstutdelande
samt registrerad hos finansinspektionen. Överskott återinvesteras i verksamheten.

Vad skulle hända

Antar du utmaningen?

OM alla investerare skulle satsa
1 % av sitt kapital på fonder med fokus
på samhällsnytta istället för ren
ekonomisk avkastning?
VILKET UPPSVING för en hållbar
samhällsutveckling!

DÅ ÄR Mikrofonden
ETT ALTERNATIV FÖR DIG!

SOCIAL EKONOMI

Social ekonomi avser organiserade verksamheter
som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på
demokratiska värderingar och är organisatoriskt
fristående från den offentliga sektorn.
DEN SOCIALA EKONOMIN

Kooperationen
Den
etablerade
kooperationen

Nykooperationen

De
ömsesidiga
bolagen
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Den ideella sektorn
Folkrörelserna

Stiftelserna

Intresseorganisationerna

Börja investera i
SOCIAL EKONOMI
Så kan privata investerare använda
Mikrofonden för att skapa impact!
Varför samverka med Mikrofonden?
Impact-investeringar blir allt mer populärt. Det handlar om att investera på ett sätt som skapar tydliga sociala eller miljömässiga påverkanseffekter i samhället. Det kan exempelvis innebära satsningar som
syftar till att skapa jobb för målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, landsbygdsutveckling, integration, stöd till målgrupper
med funktionsvariationer, socialt byggande eller miljöförbättrande
aktiviteter. Genuina insatser som förbättrar samhället, men som även
kan skapa goodwill och CSR*.
MIKROFONDEN ÄR SPECIALISERAD på finansiering av sektorn social
ekonomi och förvaltar socialt investeringskapital från både privat och
offentlig sektor samt den sociala ekonomins egna organisationer - ideella föreningar och kooperativ. Våra investerare gör gemensam sak för
hållbar utveckling där det lokala och regionala fokuset skapar en nationellt verkande finansiell stödstruktur som kompletterar den ordinarie
bank- och finanssektorn. Tillsammans skapar vi en fin gemenskap från
hela det organiserade samhället.
MIKROFONDEN SVARAR MOT ETT BEHOV som inga andra aktörer på
den svenska marknaden erbjuder. Vi erbjuder främst mikrokrediter för
sociala företag eftersom det är en produkt som efterfrågas men som
de större finansiärerna inte prioriterar. På så sätt öppnar vi dörren till
en finansmarknad som annars ofta exkluderar sociala företag och som
skapar hinder för social innovation.

* “Corporate Social Responsibility” (CSR) översätts ofta till “företags samhällsansvar” och
handlar om åtaganden utöver vad lagen kräver för att främja ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet där man verkar. Framgångsrik CSR inverkar ofta positivt på ett varumärke.
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Vad erbjuder vi målgruppen?
MIKROFONDENS FÖRMÅNLIGA och ibland kostnadsfria finansieringslösningar gör att den ideella sektorn och kooperationen kan få
tillgång till kapital som annars varit svårt eller omöjligt att erhålla. Vi
kompletterar den offentliga sektorns bidragssystem och hjälper organisationer att bli mer marknadsmässiga med bättre utvecklat affärstänk och ekonomisk bärighet. Det är även en pedagogisk verksamhet som hjälper sociala ekonomins organisationer att förflytta
sig från fokus på bidrag till att bli mer hållbara i en vid mening.

ATT VARA BEROENDE av offentliga bidrag och verksamhetsstöd är
skört eftersom politiska beslut snabbt kan omkullkasta finansieringen av en verksamhet. Detta gäller inte minst sociala entreprenörer
vars fokus är att använda ekonomiska inkomster från affärsverksamheter för att främja olika hållbarhetsmål. Här spelar Mikrofonden en viktig roll för att stimulera till och bygga långsiktig ekonomisk hållbarhet för och med den sociala företagssektorn.

Våra finansieringslösningar
består främst av kreditgarantier, köp av aktier
i AB (inklusive svb-bolag) samt förlagsinsatser
eller insatser i egenskap av investerande medlem i ekonomiska föreningar.

VARE SIG DET HANDLAR OM det sociala företaget som köper in
utrustning för att kunna anställa människor som står långt från arbetsmarknaden, bygdegården som renoveras, Tiny House-byn som
vill motverka hemlöshet eller integrationsföreningen som skaffar
sig checkkredit för att kunna genomföra ett större EU-projekt så är
intäkterna och nyttan för lokalsamhället goda när Mikrofonden går
in med finansiering.
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INVESTERA OCH SAMVERKA
Genom att placera kapital, sponsra med verksamhetsstöd eller
arbetsinsatser och sprida information om Mikrofonden kan privata
företag och andra investerare genomföra CSR-satsningar på ett
enkelt och konkret sätt. Sådan samverkan med Mikrofonden sker
genom i huvudsak två kompletterande sociala investeringspaket
som tillsammans ger låg ekonomisk risk men god potential för
påverkanseffekter gällande hållbar utveckling lokalt.
En tredje variant är också möjlig där du som social investerare går
in direkt i våra case med pengar som garanteras av Mikrofonden.
Genom rådgivning från Coompanion till kunderna minskas riskerna och möjligheterna till gott utfall ökar.
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Villkorat lån med nedskrivning
Det vanligaste sättet för organisationer att samverka med Mikrofonden är genom ett villkorat lån. Avtalen är unika för varje investerare.
Risken för fallissemang över tid på sociala investeringar ligger inom
Mikrofonden på under 5%, vilket i dessa sammanhang är väldigt
lågt. Sådana kreditförluster måste bäras av långivaren för att detta
system ska fungera. Efter exempelvis 5 år återbetalas kapitalet till
investeraren.
De flesta investerare i Mikrofonden har valt att inte ta ränta på lånet. Istället ser de till avkastning i form av samhällsnytta. Vissa har
avtalat om en låg ränta. Tillsammans skapar investerarnas kapital en
återcirkulerande fond där samma pengar kan hjälpa många sociala
företag - föreningar och kooperativ - i många år. En utmärkt affär
för hela samhället.
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Samverkansavtal med driftstöd
För att kunna ge effektiv service till lokala kooperativ och föreningar (sociala företag) behöver Mikrofonden egna medel för drift. Den
absoluta majoriteten av alla investeringscase vi har i landet kommer
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från platser där offentligheten givit ekonomiskt driftsstöd till Mikrofonden, men även privata investerare kan göra detta.
Alternativet till ekonomisk sponsring är ideella insatser från våra
medlemmar. Sådana ideella insatser välkomnas naturligtvis även av
din egen organisation om den väljer att bli medlem hos oss. Vissa
företag erbjuder sin personal möjlighet att avsätta arbetstid för
ideella insatser eller pro bono-uppdrag, precis som friskvårdstimme,
vilket skulle kunna utföras hos Mikrofonden. Med ekonomisk sponsring och ideella insatser i kombination med villkorade lån blir både
efterfrågan och effektiviteten i handläggning och stöd i form av
rådgivning god.
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Investera i våra kunder direkt med kreditgaranti
En tredje lösning för att samarbeta med Mikrofonden som kan ses som
kompletterande, men där behov uppkommer löpande, är att agera
som direktinvesterare till våra kunder med en garanti. När en ideell
förening eller ett kooperativ erhållit kreditgaranti från Mikrofonden
med vår högsta räntesats, 3.5%, uppstår ofta ett problem - man ska
klara bankräntan också.
Här kommer folkfinansiering och direkt investeringskapital in i bilden.
Mikrofonden garanterar lånet till kunden som du som finansiär går in
med räntefritt. Eller om ni i bygden eller bostadsområdet går ihop och
gemensamt finansierar en verksamhet med garanti från Mikrofonden.
Detta är också en utmärkt lösning för att få in pengar från crowdfunding-plattformar på nätet. Den privata risken för den som räntefritt
lånar ut sina pengar minskar med runt 80 % beroende på vilka avtalsvillkor som ställs i det aktuella fallet.
Mikrofonden kräver vanligen 20% egen borgen från kunden. Detta för
att det är viktigt att denne själv har “skin in the game” - ett visst eget
risktagande. Detta har historiskt visat sig ge större ansvarstagande från
låntagarna och därmed säkrare återbetalning.
Sociala direktinvesteringar med garanti kan vara av stor vikt för bygdebolag och byggemenskaper* som behöver samla ihop medel till att
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uppföra hyreshus eftersom kreditgarantierna och investeringsstöden från
Boverket sällan täcker mer än 70-80% av realkostnaderna för byggnationen. Men det finns såklart mängder av möjligheter för denna riktigt smarta
och hållbara investeringsmetodik.

* För mer information om bostadsutveckling inom social ekonomi,
se coompanion.se/byggabo
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GODA EXEMPEL
FRÅN HELA LANDET
FRÅGOR
VAD är Mikrofonden Sverige?
MIKROFONDEN SVERIGE EKONOMISK FÖRENING är en paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer, banker och regionala mikrofonder i hela landet. Mikrofonden är registrerad hos finansinspektionen. Föreningen startades 2010 av föreningarna Coompanion, Hela
Sverige ska leva, Ekobanken medlemsbank och JAK medlemsbank.
Alla organisationer som stöttar föreningens ändamål är välkomna att
ansöka om medlemskap.

VARFÖR använda Mikrofonden som CSR-lösning?
DÄRFÖR ATT VI GÖR SKILLNAD på konkret sätt som inte bara är genuint äkta utan som också märks lokalt. De många små men samhällsstrategiskt viktiga investeringarna är vår styrka och framgångsfaktor.
Våra kunder erhåller även kompletterande kostnadsfri rådgivning från
exempelvis Coompanion vilket ger extra kraft åt denna modell. Detta
är klassiskt tillväxtarbete i syfte att bygga ekonomisk, social och eko-
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logisk hållbarhet som både känns, märks och syns där vi som engagerat oss i Mikrofonden själva lever och verkar.

VAD har vi uppnått hittills?
I NULÄGET (HT 2020) har vi över 100 sociala investeringscase om
sammanlagt mer än 10 miljoner kronor fördelade över hela landet att
visa upp. Vi är i antal case räknat bland Sveriges största sociala investerare. Alla våra kunder (och även fonden i sig) bidrar till olika globala
hållbarhetsmål.

KAN Mikrofonden investera även till högre belopp?
FÖR NÄRVARANDE är maxbeloppet 600 000 SEK men utifrån avtal med investeraren kan stödnivåer läggas både högre och lägre. Att
investera och avtala om högre garantibelopp är en bra möjlighet för
organisationer som vill stödja exempelvis byggemenskaper, kooperativa
äldreboenden och lokala utvecklingsbolag. Eller varför inte idrottsföreningar med höga ambitioner?

88

FRÅGOR
HUR får man samhällsvinst på sin investering?
SAMHÄLLSVINST kan man få på många sätt - både i mjuka sociala värden, gröna värden och ekonomiska värden. Allt beror på vilka
organisationer som söker och får stöd av Mikrofonden. Arbetsintegrering är särskilt lönsamt för offentlig sektor. När människor får
sysselsättning eller anställning växer de som individer och håller sig

?

friskare. Detta besparar sjukvården utgifter samtidigt som samhällets
mjuka värden främjas. Det kan även minska behovet av försörjningsstöd. Näringslivet vinner också på detta eftersom köpkraften hos de
berörda individerna ökar. Integration är viktig bidragande del i detta
arbete. Här spelar de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) en
utmärkande roll*
Andra samhällsvinster kan vara att skapa social infrastruktur i olika
former, som hållbara boenden och bogemenskaper där människor
får bättre levnadsförhållanden och ökad social gemenskap.

*Mer information på www.sofisam.se

SOCIALA INVESTERINGAR
ger SROI för hela samhället

För att mäta social nytta ekonomiskt kan man använda
olika verktyg, exempelvis socialt bokslut, SROI (social return on investments) eller ECG (Economy for the
common good).
Dessa mäter vanligen vad sociala verksamheter genererar
konkret till samhället i form av besparingar på minskade kostnader för sjukvård, rättsväsende och liknande utgifter, samt
ökade skatteintäkter när människor kommer i arbete.

Mikrofonden kan ge mer information och referenser på begäran om hur detta fungerar.

!
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GODA EXEMPEL FRÅN HELA LANDET

VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

HANTVERKSHUSET I ASKERSUND

Ekonomisk Förening
Vägen ut! är Sveriges största sociala franchisekedja bestående av 13 sociala företag.
Kooperativen har fått olika stöd ett tiotal
gånger med mellan 100 000 kr - 425 000 kr
per tillfälle.
Hemsida: www.vagenut.coop

Ekonomisk Förening
Hantverkshuset i Askersund fick förlagsinsats
på 50 000 kr av Mikrofonden. Pengarna möjliggjorde inköp av fastigheten, tillsammans med
lån från ALMI och en privat bank.
Hemsida: https://hantverkshusetiaskersund.se/

BYAR & KVARTER Ekonomisk Förening
EGNAHEMSFABRIKEN
Ekonomisk Förening
Detta ASF på Tjörn erhöll 300 000 kr varav
200 000 kr är ett lån och 100 000 kr är en
kontokredit. 4 styrelsemedlemmar gick i
personlig borgen på 72 000 kr. Medlen gick
till projektbyggarytor.
Hemsida: www.egnahemsfabriken.se

Denna nationellt inriktade bostadsutvecklare i
mikroformat erhöll dels 10 000 kr av Mikrofonden som gick in som investerande medlem och
dels 300 000 kr i kreditgaranti. Medlen erhölls
i syfte att utveckla Tiny House-projekt och hållbara bogemenskaper.
Hemsida: http://byarkvarter.se/

HOGSLÄTTS VÄNBOENDE
CO-GROW Ideell Förening
Co-Grow beviljades kreditgaranti om 200
000 kr. Kreditgarantin användes till ett lån
som säkrade föreningens likviditet i samband med en projektansökan till EIP-Agri.
Hemsida: www.co-grow.se

KOOPUS Ekonomisk Förening
Detta ASF i Hedemora erhöll checkkredit
på 225 000 kr via garanti från Mikrofonden,
samt egen borgen om 25 000 kr. Krediten
utjämnar likviditeten vid löneutbetalningar.
Hemsida: www.koopus.se
FEEL4GÖTAÄLV Ekonomiska förening
Erhöll garanti på 100 000 kr för att täcka de
sista 20 % av Jordbruksverkets stöd för att
balansera likviditeten i väntan på betalning
efter slutredovisning av ett LEADER-projekt.
Hemsida: Under utveckling.

Kooperativ Hyresrättsförening
Denna byggemenskap i Gerlesborg fick tidigt
rådgivning vid sin uppstart. Mikrofonden hjälpte
till i diskussioner med banken kring finansiering.
Stödet stannade vid detta.
Hemsida: hogslättsvänbo.se

Liz Balettskola DANSBASEN
Ekonomisk förening i Västerås
Liz Balettskola DANSBASEN fick förlagsinsats
på 50 000 kr av Mikrofonden. Pengarna möjliggjorde inköp av ny musikanläggning och viss
renovering av lokalerna.
Hemsida: https://www.balettskolan.com/

BOGGSJÖ BYFÖRENING
Denna ideella förening i Bräcke kommun erhöll
en kredit på 50 000 kr från Mikrofonden för
att delfinansiera tillgänglighetsanpassning av
bygdegården.
Hemsida: www.norlbygda.com

Fler goda exempel hittas på www.mikrofonden.se. I skrivande stund har
Mikrofonden genomfört strax över 100 sociala investeringar nationellt.
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Foton: VÄGEN UT! KOOPERATIVEN, HANTVERKSHUSET I ASKERSUND, EGNAHEMSFABRIKEN, Byar&Kvarter, HOGSLÄTTS VÄNBOENDE (Per Pixel), CO-GROW, Liz Balettskola DANSBASEN, FEEL4GÖTAÄLV och BOGGSJÖ BYFÖRENING.
På sid 14 även HAMBO Kooperativ Hyresrättsförening och PLING TRANSPORT.

bilder från de goda exemplen
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KOM IGÅNG SOM PRIVAT
INVESTERARE ELLER SPONSOR
För att inleda processen att investera kapital- eller sponsra Mikrofonden rekommenderar vi att du tar kontakt med Mikrofonden Sverige. Alla investeringar och sponsorskap har unika avtal som tas fram i
en gemensam process.
Sin grundfinansiering får Mikrofonden i nästan alla län genom investerings- och driftstödsavtal med offentlig sektor samt från sina medlemmar inom näringsliv och social ekonomi. Utan den privata sektorn når
vi inte så långt som vi har potential att göra.
Den största investeraren i Mikrofonden är en organisation inom social ekonomi. Nämligen ett av våra större fackförbund som lagt in
5 miljoner med option på 10 miljoner till. Det är detta som gör det så
spännande och innovativt att jobba med Mikrofonden - att så många
olika aktörer kan få saker att hända genom konstruktivt samarbete.
Självklart är även privatpersoner välkomna att delta i gemenskapen.

Tillsammans

kan företag, affärsänglar och
föreningar utveckla sin regionala mikrofond och maximera
sina CSR-insatser. Det är ett roligt och stimulerande arbete
som gör synbar nytta i lokalsamhället där just ni verkar.

Regeringens strategi för
sociala företag – ett hållbart
samhälle genom socialt företagande och social innovation
I regeringens strategi för sociala
företag 2018-2022 lyfts finansiering fram som ett prioriterat område. Att investera i Mikrofonden
är ett konkret och kostnadseffektivt sätt att främja strategin lokalt.

Du hittar strategin för sociala företag på: www.regeringen.se (diarienummer: N2018/00710/FF).
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Mikrofonden Sverige ger
hävstång på din investering
När Mikrofonden Sverige har medel i
sin nationella fond kan alla regionala
fonder söka ur denna. I skrivande
stund finns upp till 15 miljoner som
utifrån avtal kan ge hävstång på
din egen organisations investering
lokalt.
Detta är en utmärkt pott att använda för att garantera privata direktinvesteringar. Större nationella organisationer är välkomna att samverka
med Mikrofonden.

EXEMPEL: Mikrofonden Halland
I Halland har Mikrofonden, förutom ett mindre
initialt driftstöd från Region Halland, uteslutande finansierats av privat näringsliv, social
ekonomi samt ALMI. Den sistnämnda organisationen har varit en viktig komponent i styrelsearbetet sedan start.
Insatserna i denna lilla mikrofond har fördelats
enligt nedan och istället för sponsringsavtal
med företag har man en serviceavgift till de
medlemmar som går in med förlagsinsatser på
4700 SEK per år.

Medlemmarna som gått in med förlagsinsatser är:
Falkenbergs Sparbank, 110 000 kr
Laholms Sparbank, 50 000 kr
Sparbanken Boken, 20 000 kr
Länsförsäkringar Bank, 100 000 kr
Dina Försäkringar, 20 000 kr
ALMI, 50 000 kr

nu fått förbättrade möjligheter till ett friskt
och inkluderat liv - till nytta och glädje för
oss alla, inklusive näringslivet då köpkraften
på den lokala marknaden ökat för 8 personer.

”Summor i storleken 50 tk kan i många fall
betraktas som kaffepengar inom företagsvärlden. Banker vill ofta inte befatta sig med
så små lånebelopp. Men inom social ekonomi
kan många små mikroinvesteringar göra underverk för lokalsamhällets utveckling, vare
sig det handlar om att utveckla föreningsliv,
att minska det sociala utanförskapet eller
kanske finansiering till lokala utvecklingsprojekt. Det är därför Mikrofonden är viktig som
en kompletterande och ej vinstutdelande
finansiell aktör. Utmaningen som triggar oss
är att öka antalet sociala mikroinvesteringar
för bredare impact i hela Hallands län och
naturligtvis inom hela den nationella Mikrofondsrörelsen i Sverige”
/Kajsa Vik, Mikrofonden Halland

Modellen har inneburit fin social impact på de
case man genomfört. Exempelvis finansierades ett arbetsintegrerande socialt företag med
50 000 kr. Denna mikroinvestering resulterade
i 8 nyanställningar av personer som tidigare stått väldigt långt från arbetsmarknaden.
I detta exempel innebar samhällsnyttan nya
lokala skattemedel och ökad inkludering av
människor som annars levt på bidrag och som

OM kreditgarantier

OM investerande medlemmar:

En kreditgaranti är ett löfte där utställaren garanterar en långivare en säkerhet för låntagarens
skuldförpliktelser. Enkelt uttryckt går Mikrofonden i borgen för lån och avlastar på så vis det
sociala företaget från egen risk. Lånet kan vara
både privat eller från en bank.

En investerande medlem går in med medel
för att finansiera en ekonomisk förening utan
att själv ha behov av att nyttja dess tjänster
eller på annat sätt delta i dess verksamhet.

OM förlagsinsatser
Förlagsinsatser är ett mellanting mellan skulder
och eget kapital. Den som har en förlagsinsats
har en efterställd fordran på en förening man
själv är medlem i. Mikrofonden blir medlem i den
förening som erhåller förlagsinsats från fonden.
I AB (svb) kan Mikrofonden istället köpa aktier
och tilldela aktieägartillskott.

Vid omröstning på stämma får de investerande medlemmarnas sammanlagda röstvärde
inte överstiga en tredjedel av det sammanlagda röstetalet.
I övrigt har investerande medlemmar samma
rättigheter som fullvärdiga medlemmar. Investerande medlemmar är ett utmärkt sätt att
ta in kapital för ekonomiska föreningar.
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HAMBO KOOPERATIV
HYRESRÄTTSFÖRENING
Denna bygg- och bogemenskap i Hammenhög erhöll
garantier från Mikrofonden
för att installera solceller på
sin fastighet till ett värde av
600 000 kr. 120 000 av kapitalet var egen borgen.
Hemsida:
https://www.hambo.one/

PLING
TRANSPORT
Detta ASF i Göteborg tillhandahåller frakttjänster via cykel. Kooperativet erhöll 40 000 kr i kreditgaranti som
senare utökades till 80 000 kr. Medlen gick
till en checkkredit hos banken som
används för att balansera likviditeten i daglig drift.
Hemsida: plingtransport.se/
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Om skriften
Denna informationsskrift finansierades och färdigställdes inom ramen för de två projekten Samverkan
Mikrofonden och Offentlig sektor (Tillväxtverket)
samt Finansiering av sociala innovationer (Vinnova).
Projekten ägs av Mikrofonden Sverige.
Stort tack till de sociala företag som bidragit med
goda exempel!
Produktionssamordnare: Jonas Lagander, Coompa-

nion Östergötland
Texter: Jonas Lagander, Jan Svensson, Örjan Samuelsson, Ylva Lundkvist-Fridh, Isabel Suarez, Helen
Curry och Lina Heldmark.
Form & illustration: Eva Persson Palmcrantz, Coompanion Östergötland
Tryck: Linderoths Tryckeri, Vingåker. Sept 2020.
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KONTAKTA OSS!

Mikrofonden Sverige
Ordförande Jan Svensson, Telefon: 0733-725 000
E-post: jan.svensson@coompanion.se
VD Ylva Lundkvist Fridh, Telefon: 0731-759 959
E-post: ylva.lundkvistfridh@mikrofonden.se
Postadress

Mikrofonden Sverige ekonomisk förening
c/o Coompanion Jan Svensson,
Gamlestadsvägen 2, hus B3, 415 11 Göteborg
Din lokala Mikrofond
Du hittar kontaktuppgifter till din
regionala Mikrofond på vår nationella sajt:
www.mikrofonden.se

