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1. Allmänna uppgifter 
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Mikrofond i Uppsala län 
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Coompanion Uppsala län 
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1.4 Rapportperiod Total projektperiod 
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2. Sammanfattning av slutrapporten 
Under projekttiden har vi genomfört behovsinventering inom den sociala ekonomin samt 
verksamheter på landsbygden genom en enkät. Vi har intervjuat utvalda personer för såväl 
behovsinventering som best-practice. Vi har genomfört tre studiebesök som en del i ”best 
practice”-kartläggningen. Vi har samlat och diskuterat resultaten med en referensgrupp samt 
arrangerat ett slutseminarium. 
 
Sammantaget har det blivit tydligt att det finns ett reellt behov samt goda förutsättningar för 
att etablera en mikrofond i Uppsala län. Behov och utmaningar för att finna och erhålla 
finansiering för den sociala ekonomin och verksamheter på landsbygden har beskrivits av 
målgruppen. Uppsala län behöver en mikrofond och i såväl intervjuer, referensgrupp och 
enkäter har betydelsen av en egen regional mikrofond blivit tydlig.  
 
Möjligheterna att etablera en mikrofond i Uppsala län beskrivs som god men det finns också 
utmaningar i kapitalanskaffning till både fond och drift. Det är viktigt att också driften 
finansieras för att mikrofonden ska upplevas som en seriös aktör samt ges bättre 
förutsättningar att bedriva en kvalitativ verksamhet. Det bedöms finnas stora risker med att 
bedriva en finansiell aktör med ideella krafter varför den lösningen inte kommer att 
rekommenderas. Vi ser också betydelsen av att koppla finansieringen med rådgivning och 
affärsutveckling för att ytterligare kunna stärka  
 
Som potentiella partners i mikrofonden lyfts kommunerna, Region Uppsala, Coompanion, 
Hela Sverige ska leva, Länsstyrelsen samt en eller flera banker. Kommunerna bedömer dock 
att de ej har möjlighet att driva men kan eventuellt vara med och finansiera mikrofonden. 
Regionen ställer sig positiv men har inte lämnat något besked om medverkan. Hela Sverige 
ska leva och Coompanion har fortsatt stort intresse för mikrofonden. Länsstyrelsens samt 
bankernas medverkan är ännu okänd. 
 
Ett etableringsprojekt kommer att sökas för att sjösätta en mikrofond i Uppsala län. 
Coompanion kommer fortsatt att vara en part i mikrofonden i länet och därmed också driva 
processen för att söka nya medel. Målet med etableringsprojektet ska vara att bygga en 
hållbar mikrofond som står på egna ben efter projektets slut. 
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3. Verksamhet 
I följande kapitel rapporteras verksamheten som pågått under förstudien samt avvikelser från 
ansökan och beslut. 

3.1 Verksamhet under rapportperioden 
Förstudien fick besked om positivt beslut 11 april 2016. I ansökan angav vi 1 mars som 
startdatum och 31 oktober som slutdatum. Vi kom därför igång sent med förstudien. Aktiv 
projektperiod blev efter förlängning juni + augusti-december. 

3.1.1 Planering och administration 
Förstudiens aktiva fas startade med ett planeringsmöte i början av juni tillsammans med Hela 
Sverige ska leva. På mötet diskuterade vi upplägg och planering av förstudien och dess 
aktiviteter. 
 
Vi har löpande administrerat kostnader men då huvuddelen av förstudiens aktiviteter ägt rum 
på sensommar/höst har det naturligt blivit större emfas på administration under den 
perioden. Vi har gjort en lägesrapportering i samband med slutrekvireringen enligt 
överenskommelse med vår handläggare. Slutrapporteringen har påbörjats under 
förstudietiden men färdigställs efter förstudiens slut. 

3.1.2 Behovsinventering  
Vår hypotes vid framskrivningen av ansökan för förstudien var att en mikrofond behövs och 
kan komplettera finanssystemet i Uppsala län och dessutom stimulera och stärka tillväxten 
inom social ekonom i och landsbygd. Utifrån denna hypotes har vi genomfört ett antal 
aktiviteter för att söka svar på om hypotesen är riktig. 

3.1.2.4 Enkät 
En självklar del av förstudien var att ställa frågor till målgruppen social ekonomi och 
verksamma på landsbygden. Därför sammanställde vi en enkät som skickades ut i 
Coompanions och Hela Sverige ska leva’s nätverk. Denna delades även i sociala medier. 
Enkäten besvarades digitalt och svaren bearbetades och sammanställdes efter svarstiden. 

3.1.2.5 Studieresor 
För att skapa oss en bredare bild av finansieringsbehov och –utmaningar för social ekonomi 
valde vi ut två konferenstillfällen som arrangerades under förstudietiden: 
 
Den 5 september deltog vi på Stora sociala företagsdagen i Göteborg. Detta för att få en 
bättre bild av de utmaningar som arbetsintegrerande företag möter vad gäller 
verksamhetsutveckling och finansiering. 
 
Den 25-26 oktober var vi på plats på Social Innovation Summit i Malmö för att kartlägga 
främjande av sociala innovationer, social ekonomi och finansiering av desamma på lokal, 
nationell och internationell nivå. 

3.1.2.6 Intervjuer och enskilda möten 
Som komplement till enkät och studieresor har vi också fört samtal med två nyckelpersoner. 
Den 17 november träffade vi Ulf Lundström vid Uppsala Kommun med anledning av 
mikrofonden samt dess betydelse som ett stödsystem för sociala företag. 
 

3.1.3 Best practice-kartläggning 
För att få en bild av hur en mikrofond i vårt län skulle kunna organiseras på bästa sätt har vi 
genomfört en kartläggning som vi valt att kalla ”best practice”. 
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3.1.3.1 Omvärldsbevakning/informationsinhämtning 
Vi har fått ta del av material från Mikrofonden Sverige, Mikrofonden Z samt Mikrofonden 
Västernorrland i form av ansökningshandlingar och rapporter. Dessa har vi gått igenom för 
att finna goda exempel på organisation och upplägg. 

3.1.3.2 Intervjuer och enskilda möten 
Vi har träffat Jan Svensson, Ordförande för Mikrofonden Sverige och verksamhetsledare i 
Mikrofonden Väst för att diskutera hur vi skulle kunna gå till väga, vad som behövs för att 
kunna sjösätta samt erfarenheter från såväl regional som nationell nivå. 

3.1.3.3 Studieresa 
Den 24 november besökte vi Sundsvall och Coompanion Västernorrland för att ta del av 
resultat, erfarenheter och process för Mikrofonden i Västernorrland. 
 

3.1.4 Informationsseminarier 
Den 20-21 oktober arrangerade vi två informationsseminarier om mikrofond. Föreläsare vid 
båda tillfällena var Jan Svensson, ordförande i Mikrofonden Sverige och verksamhetsledare i 
Mikrofonden Öst. Första seminarietillfället handlade om vad en mikrofond är samt social 
ekonomi och dess utmaningar. Seminarietillfälle två handlade om hur det går till att starta 
och driva en mikrofond.  
 

3.1.5 Referensgrupp 
Den 22 november samlades en referensgrupp för att diskutera en eventuell etablering av en 
mikrofond. På plats fanns sju personer som representerade den sociala ekonomin samt en 
representant från Almi. Referensgruppen fick ut information och frågor i förväg samt fick en 
kort genomgång av vad en mikrofond är innan vi påbörjade diskussionerna om en etablering 
av en mikrofond i Uppsala län. 
 

3.1.6 Slutseminarium 
Den 29 november arrangerade vi slutseminarium där vi kort presenterade förstudiens 
resultat och lämnade även utrymme för ytterligare inspel till slutrapporten. 
 

3.2 Har projektet förändrats på någon punkt jämfört med 
ansökan/beslut 
 Ja Nej  Ja Nej 
Personal  x Projektperiod x  
Syfte  x Indikatorer  x 
Mål  x Kostnadsbudget x  
Aktiviteter x  Finansiering  x 
 
 
 

3.3 Om Ni svarat ja på 3.2 skall en begäran om förändring alt 
förklaring lämnas till länsstyrelsen 

 

3.3.1 Aktiviteter 
I förstudien har vi valt att göra tre studieresor istället för två. Detta har skett inom ramen för 
förstudiens budget samt har gjorts för att kunna göra en bredare kartläggning. Vi har deltagit 
i Stora sociala företagsdagen, Social Innovation Summit och besökt Coompanion 
Västernorrland som håller på att starta upp Mikrofonden Västernorrland. Dessa ändringar har 
vi bedömt vara till gagn för förstudien och dess resultat. 
 
3.3.2 Tidplan & projektperiod 
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Vår ursprungliga tidplan justerades i första steget eftersom vi fick besked mer än en månad 
senare än vi planerat starten. Detta innebar att vi kom igång senare och därmed också fick ta 
hänsyn till den kommande sommaren. Vi valde därför att planera innan sommaren och 
genomföra förstudiens aktiviteter efter sommaren. Därmed ansökte vi också om förlängd 
projekttid och fick detta beviljat till 5/12 för rekvisition och 31/12 för slutrapport. Vid inlämning 
av lägesrapportering i samband med slutrekvirering fick vi ytterligare frist till 31/1 av 
handläggare Emma Holmqvist. 
 
3.3.3 Kostnadsbudget 
Eftersom vi har ändrat något i förstudiens aktiviteter har vi också varit tvungna att vikta om 
och justera i kostnadsmassan. Denna viktning och justering har skett inom ramen för 
förstudiens ursprungsbudget. Vi har dessutom fått sammanslagna kvitton från de ställen vi 
arrangerat aktiviteter på varför kostnaderna för lokaler är inbakade i ”övriga kostnader” och 
därmed inte bokförts separat. 
 

3.4 Beskriv de aktiviteter som planeras de närmaste 6 månaderna 
Förstudiens resultat har givit oss en tydlig riktning och Coompanion kommer fortsatt att vara 
drivande i processen kring en mikrofond. Vi kommer att samla en arbetsgrupp för att starta 
en framskrivning av ett etableringsprojekt för en regional mikrofond i februari. Coompanion 
har för avsikt att föra samtal med kommunerna vad gäller finansiering av en regional 
mikrofond. Ett fortsatt arbete för att nå bankerna är också viktigt. 



 

 

Coompanion Uppsala Län 

Kungsgatan 71, 753 21 Uppsala   �   018 -12 80 80 telefon   �   uppsala@coompanion.se   �   uppsala.coompanion.se   �   facebook.com/coompanionuppsala 

4. Resultat 
Förstudiens resultat sammanställs och presenteras här. Utgångspunkten är de olika 
aktiviteter vi genomfört. Avslutningsvis för vi en sammanfattande diskussion och ger våra 
rekommendationer för fortsatt arbete. 

4.4 Övriga resultat 

4.4.1 Enkäten: 
I följande avsnitt kommer vi att gå igenom enkätens resultat samt kommentera och analysera 
empirin. Enkätens utformning kan ses i bilaga 1. 

4.4.1.1 De svarande 
Totalt har 37 svar kommit in där enstaka talar för sig själv, resterande representerar olika 
organisationer. Då det var möjligt att klicka i flera olika organisationsformer är antalet svar 
fler än antalet svarande, detta eftersom många svarade för fler än en form. 27 ideella 
föreningar, 8 ekonomiska föreningar, 4 Aktiebolag, 3 samhällsentreprenörer, 3 kommuner, 3 
enskilda firmor, 2 bygdegårdar, 2 hembygdsrörelser samt 1 av vardera följande: 
företagsrådgivare, samfund, Handelskammare, lokal utvecklingsgrupp, handelsbolag samt 
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. 
 
De svarande har uppgett följande könstillhörighet: 14 män, 14 kvinnor och 9 neutrala/vill ej 
svara. De svarande representerar verksamheter i alla våra 8 kommuner. 

Kommentarer och analys av ”de svarande” 
Antalet svarande på enkäten kan anses lågt med tanke på att det ändå spridits så pass brett. 
Men, med tanke på att många av de svarande angivit flera organisationsformer är det inte 
orimligt att anta att det låga antalet svarande ändå ger en god bild av behov och utmaningar. 
Som exempel representerar en av de svarande länets 81 bygdegårdar och enkäten gicks 
igenom och besvarades på ett gemensamt möte.  
 
De svarande representerar ett stort antal organisationsformer. 
 
Det finns en jämn fördelning av de svarande som valt att identifiera sig som man eller kvinna.  
 

4.4.1.2 Behövs en mikrofond i Uppsala län? 
Ja 25 
Nej 4 
Vet ej 8 

Kommentarer och analys 
Av de svarande anser 67,5% att en mikrofond behövs i Uppsala län. Det ska givetvis tas 
med i beräkningen att det förstås är större sannolikhet att en som anser att det behövs en 
mikrofond också svarar på enkäten. Nu valde vi en riktad enkät och det har en naturlig 
påverkan på resultatet. Hade vi frågat efter vilken typ av finansiering som behövs – dvs typ 
av lån, bidrag etc. hade nog svaren kanske sett annorlunda ut samt att vi kanske hade haft 
fler svarande. 
 

4.4.1.3 Hur upplever de möjligheterna att få lån & krediter? 
Av de svarande hade 14 svarande aldrig sökt medel. 11 svarande upplever att det är 
jättesvårt att få tillgång till medel, 4 tycker att det är enkelt varav en p.g.a. ”har en fastighet, 
annars hade det varit jättesvårt”, 3 upplever det vara svårt, 3 anger att det beror på 
projekt/ändamål, 1 har bra stöd från kommunen och en anger att det är svårt om en inte har 
kontakter och enkelt om kontakterna finns. 
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Kommentarer och analys 
En stor del av de svarande har aldrig sökt externa medel. Om det beror på att det inte 
bedömts som möjligt att få lånet/krediten eller om det beror på att det inte behövts har vi 
tyvärr inte svar på. Men de flesta av de som ändå svarat att de inte sökt har i nästa fråga 
beskrivit hur förutsättningarna ser ut för deras organisationer. Många inom social ekonomi är 
vana att klara sig på knappa medel eftersom det historiskt inte funnits medel. Riskaversionen 
i den sociala ekonomin beskrivs också som högre av personer från gruppen och det 
påverkar förmodligen också benägenheten att söka lån. Att möjligheten att få lån påverkas 
av egendom och personliga kontakter. 
 

4.4.1.4 Geografisk organisation 
I enkäten ställde vi frågan hur de svarande tyckte att en mikrofond skulle organiseras 
geografiskt då vi har en närliggande mikrofond som etablerat sig. Såhär svarade de: 
 
En egen regional mikrofond för Uppsala län 19 
Uppsala län ingår i Mikrofonden Öst men har en egen regional handläggare 8 
Vet ej/Annat (samma omr som bank/ekonomiskt sammanhållet omr/avvaktar förstudiens resultat) 7 
Uppsala län ingår i Mikrofonden Öst 3 

Kommentarer och analys 
Det blir tydligt att det regionala perspektivet är viktigt för de svarande, det måste finnas en 
förankring i länet. Vilket brukas beskrivas som Mikrofondens stora styrka. Behovet av en 
regional plattform för sociala ekonomin har i många sammanhang lyfts och en mikrofond 
skulle kunna utgöra en stark part i en sådan plattform. 
 

4.4.1.5 Vilka ska ansvara för att driva en Mikrofond i Uppsala län? 
Här kunde de svarande ange flera svarsalternativ varför antalet svar vida överstiger antalet 
svarande. 
 
Kommunerna  18 
Coompanion   16 
Region Uppsala  15 
Hela Sverige ska leva  14 
En eller flera banker  10 
Almi   8 
Länsstyrelsen  7 
Länsförsäkringar  2 
JAK-banken   1 
Marknaden   1 
Regional Skoopi  1 
Relation   1 
Vet ej   13 

Kommentarer och analys 
Förväntningarna på det offentligas roll i en drift av en mikrofond blir i denna fråga tydlig. Dels 
eftersom det är en regionalt intressant fråga för utveckling av såväl näringsliv, landsbygd och 
social ekonomi i hela länet. Men efter samtal med just det offentliga ser vi också att de inte 
kan vara de som driver men väl skulle kunna finansiera drift samt investera medel i en 
mikrofond. Vi som varit involverade i förstudien får kanske naturligt en roll i det fortsatta 
arbetet eftersom vi tagit initiativet. Drivande parter kommer förmodligen fortsatt att bygga på 
intresse. 
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4.4.1.6 Medlemskap? 
Nej   15 
Ja, jag som privatperson  7 
Ja, min organisation  7 
Vet ej   4 
Tänkbart   2 
Behöver veta mer/förankra  2 
Beror på resultatet  1 
Ligger i Upplandsbygd LLUs intresse 1 

Kommentarer och analys 
Det är inte helt enkelt att ta ställning till ett erbjudande som inte är helt konkret. Ett fortsatt 
arbete med medlemserbjudandet och därefter rekrytering av medlemmar är viktigt för att 
kunna gå vidare. 
 

4.4.1.7 Finansiering? 
Huvuddelen av de svarande säger nej men några anger att det beror på storleken på 
kapitalet. Några behöver veta mer/förankra och några säger att det är troligt”. 

Kommentarer och analys 
De svarande i enkäten tillhör till stor del själva den sociala ekonomin och är snarare i behov 
av medel än möjliga finansiärer. Uppfattningen om vilken typ av insats det skulle innebära 
var inte fastställt i enkäten och det är lättare att ta ställning till en faktisk kostnad än en 
hypotetisk. Om uppfattningen är att en finansiering innebär medel i 10 000-kronorsklassen så 
är det förståeligt att många upplever att de inte kan gå in med medel. Men då finansieringen 
av och investeringen i en mikrofond kan vara av flera olika storlekar bör det kunna möjliggöra 
att även små aktörer bidrar.   
 

4.4.2 Sammanfattning av enkäten 
Enkäten visar att det både finns behov och förutsättningar för en regionalt organiserad 
mikrofond i Uppsala län. Bland de svarande finns en mängd olika aktörer och juridiska 
former, privatpersoner, organisationer och myndigheter. En lärdom från enkätprocessen är 
att det nog hade varit tjänligt med en tydligare beskrivning av mikrofonden. Så här i efterhand 
kan vi också se att det även hade varit en god idé att bredda frågorna till att handla om 
verksamhetsutveckling där finansiering fick utgöra en del. Det hade givit oss en ännu bättre 
bild och kanske också fler svarande. Men enkäten har ändå givit oss en god bild av behovet 
av finansiering i form av en mikrofond. 
 

4.4.3 Seminarier 
De två seminarierna hade 13 deltagare totalt där merparten deltog båda dagarna. Deltagarna 
visade ett stort intresse och menade att det inte var frågan om ”om” utan ”när”. Vid det första 
seminariet fokuserade vi på grundläggande information om vad en mikrofond är och hur det 
fungerar. Vid det andra seminariet låg fokus på hur en mikrofond kan startas upp och hur det 
går till rent praktiskt att driva och handlägga inom en mikrofond. Se bilaga 2. 
 

4.4.4 Best practice-kartläggning 
Vi har gjort tre studieresor: till Stora sociala företagsdagen, Social Innovation Summit samt 
Coompanion/Mikrofonden Västernorrland. Vi har dessutom intervjuat Jan Svensson och Ulf 
Lundström. 
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4.4.4.1 Stora sociala företagsdagen 
Vi besökte Stora sociala företagsdagen den 5/9 - 2016 som arrangerades i Göteborg. Vår 
anledning till att besöka evenemanget var att skapa oss en bättre bild av de utmaningar och 
behov som finns bland sociala företag och hur finansieringen av dem lösts. Målgruppen för 
dagen var medarbetare i sociala företag, politiker och tjänstemän samt andra främjare och 
intresserade. 
 
I programmet gavs bland annat möjligheten att lyssna till olika sociala entreprenörer, 
deltagare i sociala företag, representanter från kommuner, kunder och samarbetspartners till 
sociala företag och även politiker som Ylva Johansson och Ardalan Schekarabi. Ylva 
Johansson och Ardalan Schekarabi pratade båda om hur det offentliga kan vara med och 
främja och stödja sociala företag genom olika ”verktyg” inom Arbetsförmedlingen eller genom 
begränsade kontrakt. 
 
Många arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i landet har startat upp inom ramen för ett 
projekt. Finansieringen sker med externa medel. Det beskrivs ofta som resurskrävande vad 
gäller såväl pengar som tid. Även många samfund startar upp den här typen av verksamhet 
och finansierar med hjälp av de medel de har tillgång till. För de som startar upp själva är 
finansieringen ofta svår. Men oavsett hur de startar kan det finnas behov av de medel som 
en mikrofond kan erbjuda. För att erhålla projektmedel krävs ofta medfinansiering eller andra 
likvida medel eftersom handläggningen antingen sker i efterhand eller drar ut på tiden. För 
att kunna ta emot personer som arbetstränar kan det krävas vissa investeringar för att 
tillgängliggöra eller anpassa lokalerna.  
 
Många beskriver också att det många gånger saknas både tid och pengar för affärs- och 
verksamhetsutveckling trots att behovet av det är stort.  
 
I vårt län där stödstrukturen för sociala företag inte finns skulle en mikrofond kunna erbjuda 
en plattform för utveckling. 
 
Se bilaga 3 för information om arrangemanget. 
 

4.4.4.2 Social Innovation Summit 
Vi besökte Social Innovation Summit i Malmö den 25-26/10 – 2016. Temat för dagarna var 
Hälsa, Integration, Metod och Jobb. Genom lokala, regionala, nationella och internationella 
exempel fick vi som deltagare en väldigt god inblick i arbetet med social innovation och läget 
vad gäller finansiering av densamma. 
 
Det tydligaste vi tar med oss från Social Innovation Summit, förutom alla fantastiska idéer 
och människor, är den omogna fas som finansieringen av sociala innovationer och 
samhällsnyttiga affärsidéer befinner sig i. Det starka system som idag finns med otaliga 
källor till finansiering av innovationer och affärsidéer är så långt bort från detsamma för 
sociala dylika. Det riskvilliga kapitalet saknas till stor del men det är ett skifte på gång. Vid 
seminariet ”Social Venture Capital – när kommer genombrottet?” var paneldeltagarna från 
Leksell Social Venture, Danska sociala investeringsfonden, Almi Invest och den privata 
affärsängeln överens om att genombrottet redan skett eller var mycket nära. Men för att få 
det att utvecklas och öka krävs det fler ”proof of concept” och bättre översättningar och 
återberättelser. Det behövs verktyg för att översätta sociala värden till ekonomisk vinst och 
visa på samhällelig tillväxt och nytta. Det finns kapital och vilja men det finns brister i att se 
kopplingen mellan nytta och ekonomisk tillväxt. För att kunna attrahera mer riskvilligt kapital 
till sociala innovationer, företag och entreprenörer måste vi lägga ihop samhällsnytta och 
skalbarhet med ekonomisk hållbarhet. Det fördes en diskussion gällande hur vi räknar hem 
vinsten i en social investering. Det handlar inte om att kunna göra en snabb exit utan att 
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uppnå en samhällelig tillväxt. Och då måste vi förändra resultatbeskrivningen från monetära 
värden till nytta och sociala värden, från kvantitativt till kvalitativt. Leksell Social Venture har 
ännu inte gjort någon direkt investering i en social innovation. De har sett att det först och 
främst krävs en mobilisering på marknaden, det vill säga stimulera köpkraften hos marknad 
för att de ska kunna köpa sociala innovationer. Många gånger är det kommun, 
landsting/region eller stat som äger problemet och en extern part som skapar och äger 
lösningen. Hur gör vi för att stimulera till köp av dessa lösningar? Det lyftes också fram att 
det behövs kunskapshöjande insatser för att informera och utbilda om socialt 
entreprenörskap och sociala innovationer.  
 
Se http://sisummit.se/#hero för program. 
 

4.4.4.3 Coompanion Västernorrland & Mikrofonden Västernorrland 
Coompanion Västernorrland har genomgått en liknande process under 2015. Lärdomar från 
samtalet med Coompanion Västernorrland är: 

• Vikten av att ha en budget för mikrofondens drift. 
• Det behövs en person som har ansvar för mikrofonden och att detta inte sker helt 

ideellt. 
• Hur skall mikrofonden fungera med sina medlemmar? I Västernorrland har det 

diskuterats om mikrofonden i sig ska vara en form av medlemsnytta? Att det 
framförallt är andra organisationer som skall vara medlemmar och att medlemsnyttan 
för dem är att få tillgång till mikrolån i mikrofonden. 
 

4.4.4.4 Intervjuer 
Vi har också genomfört intervjuer med Jan Svensson, ordförande i Mikrofonden Sverige 
samt verksamhetsledare för Mikrofonden Väst, samt Ulf Lundström, tidigare tjänsteman inom 
Uppsala Kommun. 
 

Jan Svensson 
I samtalet med Jan Svensson förklarade han tydligare hur vi skulle kunna gå tillväga för att 
etablera en Mikrofond i Uppsala län. Jan trycker mycket på att det är möjligt att starta smått 
och att det är bättre att bilda förening och jobba utifrån den plattformen för att bygga vidare. 
Han delgav oss olika lösningar som de arbetat med i Mikrofonden Väst med 
kommunspecifika lösningar för finansiering, lånegaranti från Göteborgs stad och upplägg av 
arbete. I Väst arbetar de efter en ideellt baserad drift där Coompanion Göteborgsregionen 
finansierar ideellt arbete i mikrofonden.  
Vi diskuterade också vilken inriktning som kan vara mest lämplig för oss i Uppsala län och 
hur andra regioner löst frågan. 
 

Ulf Lundström 
Ulf Lundström har haft ett uppdrag inom Uppsala kommun vad gäller riktlinjer för 
kommunens stöd av sociala företag. I den utredningen har Ulf föreslagit att kommunen bör 
undersöka förutsättningarna för en Mikrofond för finansiering av de sociala företagen i 
kommunen. I intervjun har Ulf också visat på att det vid rätt förutsättningar kan finnas en god 
möjlighet för Uppsala Kommun att delta i finansieringen av en mikrofond.  
 

4.4.5 Referensgrupp 
I referensgruppen ingick 10 personer från social ekonomi samt Almi. De gav oss viktiga 
inspel vad gäller förutsättningar och viktiga aspekter för en etablering av mikrofonden. 
Under mötet lyftes följande aspekter fram: 
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• Det är väsentligt att det finns rådgivning kopplat till finansieringen – som i 
Mikrofonden Z. 

• En regional fond är viktig, inte minst för att hitta finansiering men också för den lokala 
kännedomen. De lokala bankerna försvinner ute på landsbygden och det innebär att 
det sociala kapital som exempelvis byaföreningar, bygdegårdar och 
utvecklingsgrupper innehar riskerar att gå förlorat och därmed försvåra 
finansieringen. 

• Möjligheten att allokera delar av medlen till respektive kommun bör kunna göras 
möjligt. Det är naturligt att kommunerna vill bidra till sina egna invånare och 
verksamheter. 

• Det är viktigt att Mikrofonden har en stabil och förtroendeingivande organisation. Det 
får inte skötas ”med armbågen”. Det finns en risk i det ideella. Men också viktigt att 
alla inblandade lägger lite tid som ambassadörer. 

• Det anses viktigt att knyta till sig rätt kompetens för att driva och handlägga ärenden i 
fonden. Även detta för att ingjuta förtroende och sköta handläggningen säkert. Minst 
en halvtidsanställd och att 3,5 % tas ut till revolverande fonden. 

• Föreslagna parter att ha med i fortsatta diskussioner: Almi, Almi invest, Kommunerna, 
Stora företag, social sektor och Länsförsäkringar. 

• Det är viktigt att Mikrofonden själv har en likviditet för att kunna ge krediter. Så en allt 
för liten finansiering i startskedet kan stjälpa istället för att hjälpa. 

• Det finns ett stort behov av små finansieringskällor för föreningar på landsbygden. 
• En regional fond är viktig. I Uppsala kommun finns det medel till t. ex. bygdegårdar 

men detta saknas i övriga kommuner. 
• Det vore spännande att skapa en samarbetsplattform kring mikrofonden. 
• En eller flera banker är viktiga att få med på båten, Länsförsäkringar namnges 

tillsammans med JAK-banken och Ekobanken. 
• Vi vill åstadkomma ett ”arbetande kapital” i regionen. 
• Vilka skall vara medlemmar? Ideella föreningar, företagarföreningar, bostadsföretag, 

mervärdesprogrammet i Östhammar, Upplands idrottsförbund, Universitetet? 
• Fondens omfattning var vid tillfället oklar. 

 

4.5 Avslutande diskussion 
Vi kan konstatera att det finns behov, intresse och engagemang för en regionalt organiserad 
mikrofond i Uppsala län. Vårt läge idag är något av ett ”U-län” vad gäller utvecklingen av 
social ekonomi och sociala innovationer. En särskilt svår bit är finansieringen. Detta är något 
som en Mikrofond skulle kunna lösa i Uppsala län. Men det är också viktigt att vi 
sammankopplar finansieringen med affärsrådgivning. Coompanion är beredda att bidra med 
rådgivning till mikrofondens sökande och vi har intresse från potentiell finansiär och potentiell 
handläggare. Det engagemang som väckts kring frågan ger oss goda indikationer på att det 
är värt att driva frågan vidare och ta idén vidare till ett praktiskt genomförande. Men ett 
genomförande bygger också på att det finns en engagerad grupp som utgör en bas för 
verksamheten samt att vi kan få in de nödvändiga finansiärer som behövs för att starta upp 
en stark verksamhet i vårt län. Vår ambition är att detta skall bli en stark aktör i vår region. En 
plattform för social ekonomi och landsbygdsutveckling i vår region. Att mikrofonden i sig kan 
fungera som en plattform. 
 

4.6 Rekommendationer för fortsatt arbete 
• Samla en strategisk arbetsgrupp för att ta fram en form för Mikrofonden och dess 

medlemserbjudande samt investeringserbjudande. Inbokat till 15/2-17 
• Ta ett helhetsgrepp från CSR till social innovation, med en stödstruktur där det 

saknas.  
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• Erbjuda stöd för vanliga företag som vill ta ett större samhällsansvar  
• Att mikrofonden även agerar främjande av social innovation, social ekonom i och 

landsbygdsverksamheter.  
• Erbjuda en heltäckande idé med kunskapsbyggande kring olika 

finansieringslösningar och verksamhetsutveckling: IOP, mikrofinansiering, 
upphandling med sociala hänsyn, affärsrådgivning för ASF, och för de andra 
företagen i deras utökade ansvarstagande. 
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5. Horisontella mål  

5.1 Jämställdhet – vilka aktiviteter har genomförts under 
rapportperioden och vad planeras under nästa period (beskriv hur 
jämställdhetsaspekten mer konkret har integrerats i projektets 
verksamhet och aktiviteter)? 
En mikrofond erbjuder möjligheter för finansiering ur ett mer jämlikt perspektiv. Där 
människor ges tillgång till finansiering oavsett var de bor och verkar. På våra seminarier har 
det vid 3 av 4 tillfällen varit jämn könsfördelning eller mer kvinnor än män. Även enkätens 
svarande har en jämn fördelning av kvinnor och män. 
 

5.2 Ange fördelning av arbetsuppgifter för de män och kvinnor som 
är anställda i projektet eller på annat sätt deltar i verksamheten. 
 
               Antal  

            kvinnor 
          Antal  
           män                                     Antal  

                                   kvinnor 
           Antal  
            män  

Projektledning 2  Konsulter  1 
Styrgrupp 3  Administration/ekonomi 1  
Referensgrupp 2 5 Övrigt   
 
 

5.3 Miljö – vilka aktiviteter har genomförts under rapportperioden 
och vad planeras under nästa period (beskriv hur miljöaspekten 
mer konkret har integrerats i projektets verksamhet och 
aktiviteter)? 
Vi har i möjligaste mån valt att färdas kollektivt samt begränsat mängden papper som 
använts vid förstudiens aktiviteter. En mikrofond förbättrar möjligheterna för människor att 
verka på landsbygden och därmed kan antalet pendlingstransporter minska. 
 

5.4 Integration - vilka aktiviteter har genomförts under 
rapportperioden och vad planeras under nästa period? 
Ingen särskild aktivitet planerad men en Mikrofond tros skapa bättre förutsättningar för 
integration. 

5.5 Vilka svårigheter har man i projektet stött på som rör de 
horisontella målen? 
I förstudien har vi haft problem att nå bankerna och därmed saknar vi i stort deras perspektiv. 
Vi har samtalat kort med bankerna på Relations CSR-dag och de visade ett intresse men 
inget konkret. 
 


