
ny  finansiell infrastuktur 
…under uppbyggnad 



Hela Sverige ska leva   
Coompanion 

Ekobanken  Medlemsbank 
 JAK Medlemsbank 

7 regionala mikrofonder 
Fackförbundet Kommunal 



Vi har kunskap, kompetens och 
erfarenhet…. där andra finansiärer 
inte vill, förmår eller förstår  
 
Vi jobbar med finansiering av företag, 
verksamheter och projekt inom social 
ekonomi och lokal utveckling 
  
 



Finansieringsformer 
 
► garantier för 
- kontokredit  
- banklån till investeringar 
- banklån innan projektbidraget kommer 
- hyra av lokal   
► placerar kapital i 
- förlags- eller medlemsinsatser i ek.för. 
- aktier andelar i medlemsägda aktiebolag 
► ’Mikrofondlån’ upp till 50 000 kr 

3,5 % 



 

Garanti för banklån till ekologiska  
bageriet Cum Pane 



 

Garanti för banklån till Väst Svensk 
Bygg konst  



Garanti för kontokredit till 
Sociala företaget ’Vägen Ut’ 

 



 

Garanti för hyreskontrakt till Karins Döttrar 



Medlemsinsats i socialt kooperativ 



Garanti för projektstöd 





Riskaptit ? 



Mjuka faktorer 70 % Poäng Kommentarer 

Ägare och ledning     

Bärande personer (styrelse, nyckelpersoner, beslutande organ).  5 Kompetenta personer 

Könsfördelning  4 mixat 

Juridiska o formella aspekter, erforderliga tillstånd, org.struktur 4 Funnits många år, ekonomisk förening 

Kompetens 4 Lyckats väl 

Psykosocial miljö 4   

Personalomsättning 3   

Externa relationer ( m kunder, leverantörer, myndigheter mm) 5 Etablerad verksamhet 

Summa ägare och ledning 4,1   

Marknad, produkt, tjänster     

Marknad, produkt, tjänster 4 efterfrågade produkter, ekologiskt bröd 

Bedrivs verksamheten inom en kvinnobransch 3 både och 

Värdegrunden 5 starkt miljötänk 

indikatorer, märkning, (miljöpolicy, märkning, certifiering, varumärke) 4   

Bedömning av miljöpåverkan/social påverkan, social nytta 5 hållbar konsumtion, lokalproducerat bröd 

Verksamheten/tjänstens påverkan på jämställdhet 3   

Verksamhetens historik, funnits kort eller lång tid 5 Funnits många år 

Erforderliga lokaler och utrustning 5 har en fungerande lokal,  

Kvalitet / produktsäkerhet 5 Hög kvalitet på produkter 

Nätverkets stöd & intresse 4 starkt stöd fr omgivningen 

Lokalsamhällets stöd och intresse 3 ja, det säljer med hygglig omsättning 

Offentliga sektorns inställning och stöd 3   

Konkurrens 3 Finns konkurrens 

Summa marknad, produkt, tjänster 4,0   

Kunder     

Efterfrågan / marknadspotential 4   

Kundnöjdhet 4 Hög kvalitet och efterfrågade produkter 

Summa kunder 4,0   

Hårda faktorer 30 % 

Eget kap, obesk res, soliditet 2 Litet eget kapital 

Resultat 3 Positivt resultat, relativt litet. 

Återbetalningsförmåga     

Återbetalningsförmåga 3   

Finns säkerheter 2   

Summa Återbetalningsförmåga 2,5   

  

Total rating ( under två, kommentera) 3,6 



Vi älskar det 
idéburna kapitalet  
 
Lokalt kapital 
Regionalt kapital 
Nationellt kapital 
 
 



 

Vår utmaning  
 
•För att bli ett offensivt 
finansieringsinstrument för 
verksamheter inom social ekonomi 
och lokal utveckling – hur ska vi 
kunna finansiera driften. 
•Precis som ALMI behöver 
Mikrofonderna offentligt stöd till 
driften! 
 



mikrofonden.se 
 



 


