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Sveriges enda riskvilliga investerare i föreningsdrivna start-ups
• 18 mkr till 130 sociala företag på 12 år



Vår målgrupp: 
sociala företag/föreningar i Sverige som 

bidrar till globala målen och har 

återbetalningsförmåga.



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





Medlemsorganisationer

Grundare:



Vårt team



Vi löser ett problem!
Från finansiell exkludering till inkludering.

Problemen:
▪ Sociala företag har mycket liten tillgång till den 

finansiella marknaden i Sverige 
▪ Stor okunskap om social ekonomi från investerare 
▪ Okunskap hos sociala företagen om vad som krävs 

för att kommunicera med finansiärer och brist på 
säkerheter.

Vi erbjuder därför:

▪ Kapital (både garantier/borgen och kooperativt riskkapital)

▪ Finansiell coachning (tillsammans med Coompanion och 
Ekobanken)



European Social Enterprise Monitor 2020-
2021 – en delrapport från Sverige

Största hindren för sociala företag?

Finansiering!



Sverige har en svag stödstruktur för 

socialt företagande
▪ Social enterprises an their eco-systems in Europe: Comparative

synthesis report (2020) European Commission.





Vår vision och effekt
▪ Finansiell inkludering av sociala företag – för ökad samhällsnytta

110 finansiellt inkluderade sociala 
företag



Exempel på tidigare 

finansiellt exkluderade 

verksamheter och dess 

samhällsnyttiga effekter.
Fokusområden: landsbygdsutveckling, 

arbetsintegration eller socialt byggande



(Socialt byggande)

Effekt av investering år 2020:

▪ 18 egna hem byggda på 

landsbygd.

▪ 30 nya jobb, varav 50% till 

ensamkommande unga vuxna och 

50 % till kvinnor.



Utveckla Örbyhus-Vendel-Tobo 

(Landsbygdsutveckling)
▪ Leader-projekt för att utbilda 50 

klimatomställnings-ambassadörer och 

göra LokalEkonomisk Analys för 

platsutveckling i byar i Norduppland.

▪ Mikrofondens garanti möjliggjorde ett EU-

bidrag om ca 1 mkr till den ideella 

föreningen.



Vägen ut! Kooperativen (arbetsintegration)

13 arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som driver café, 

behandlingshem, hotell, trädgårdstjänster, industriproduktion 

m.m. Fokus på att skapa jobb för att stötta människor att gå från 

utanförskap, kriminalitet och missbruk till arbete och delaktighet.



Vägen ut! kooperativens samhällsekonomiska effekt



Exempel: Kunder inom mat/jordbruk
Odlingsbolaget Svalan ek för, Ullforum ek för, Jämtkanin, Co-grow, 

Kaprifolkött ek för, mfl.





Social finance vs. Impact Investment?
Exempel Impact investor: Norrsken, Leksell Social Ventures

Gemensamt: kapital som ska återbetalas investeras i 
samhällsnyttiga insatser. 

Olikheter:

▪ Organisationsform: icke-vinstutdelande vs vinstutdelande.

▪ Skalbarhet: creative commons/avknoppning vs. Inhouse
tillväxt.

▪ Finansiella verktyg: quasi-euity och garantier/lån vs. 
aktiekapital.

▪ Effektmätning: mångdimensionell och lågprioriterad (tex pga
lösning skapad av målgruppen) vs. enstaka indikator och 
högprioriterad.



Andra typer av finansiering?

▪ Bootstrapping

▪ Crowdfunding

▪ Crowdequity

▪ Crowdlending



Andra finansiärer (andra målgrupper)



Kontakt

▪ info@mikrofonden.se 

▪ www.mikrofonden.se

▪ Facebook.com/Mikrofonden


