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Mikrofonden Väst
1.

Inledning

Mikrofonden Väst har haft medfinansiering från regionutvecklingsnämnden sedan 20061.
För perioden, 2008-2013, beviljades 960 tkr för olika projekt. Sedan 2014 har ytterligare
fem beslut fattats2. Någon tidigare utvärdering har inte genomförts, men Mikrofonden Väst
var en del av utvärderingen vad gäller programmet för social ekonomi som genomfördes
2015. Den nu aktuella utvärderingen är avgränsad till att fokusera på de fyra senaste åren,
dvs 2015-2018.
Utvärderingens syfte är att få ökad kunskap kopplat till av Mikrofondens verksamhet med
fokus på process, mål och resultat. Ansvarig för utvärderingen är Monica Emanuelsson,
enheten för samhällsanalys. Utvärderingsrapporten finns även tillgänglig på
www.vgregion.se/rapporter/mikrofonden samt kommer att läggas i på Västra
Götalandsregionens analysportal (www.vgregion.se/analysportalen).
Efter uppstartsmöten med Maria Jakobsson, näringslivsavdelningen, koncernstab regional
utveckling respektive Jan Svensson, verksamhetsledare Mikrofonden Väst, och Ingrid
Westerfors, suppleant i styrelsen Mikrofonden Väst, har telefonintervjuer genomförts samt
två mejlenkäter skickats ut. I tabellen nedan återfinns de aktuella metoder som använts i
utvärderingen.
Tabell 1: Utvärderingsmetoder
Metod
Kommentar

Intervjuer
Lista över
intervjupersoner
återfinns i bilaga 1.

Enkät

Kommentar
Sex intervjuer med ordinarie ledamöter i styrelsen3 samt en med
en tidigare ordinarie ledamot.
 En representant för ALMI Företagspartner Väst. Den ordinarie
ledamoten i styrelsen för ALMI Företagspartner Väst har avslutat
sitt uppdrag och därför genomfördes en intervju med en annan
person från ALMI som tidigare varit involverad i Mikrofonden Väst.
 En fördjupande intervju med Jan Svensson, verksamhetsledare
Mikrofonden Väst.
 Tre intervjuer med de delregionala representanterna i Skaraborg,
Fyrbodal och Sjuhärad
 Fyra kortare intervjuer med sociala företag som erhållit garanti
 En enkät har skickats till de företag/organisationer som har aktiva
garantier respektive de med garantier där denna löpte ut under
2015 eller senare. Sammanlagt 34 mejladresser fanns på listan
varav 27 var unika. Av dessa var det fem mejladresser som inte
gick fram. Av de som fick enkäten svarade 15, d.v.s. en

Fram till 2013 var besluten ställda till Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland.
RUN 00832-2013, RUN 612-1029-14, RUN 00922-2015/RUN 2016-01169, RUN 2016-02288 och
RUN 2017-01023.
3 Den 16 april valdes till viss del en ny styrelse. Intervjuer har gjorts med de tidigare ordinarie
ledamöterna.
1
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svarsfrekvens på 68 procent. Andelen svar av de som ingick i
målgruppen (unika) uppgår till 55 procent.
 En enkät gick ut till sju företag som fått avslag på sin ansökan om
garanti. Ett av mejlen gick inte fram. Sammanlagt erhölls 3 svar,
d.v.s. en svarsfrekvens på 50 procent av de som nåddes av
enkäten.
Utöver de handlingar som finns kopplade till besluten från Västra
Götalandsregionen har även andra underlag gåtts igenom. Det gäller
bland annat underlag som erhållits av Mikrofonden Väst, t.ex.
årsredovisningar, rutinbeskrivningar och informationsmaterial.

Bakgrund

Nedan följer en inledande bakgrund vad gäller den sociala ekonomin som Mikrofonden
Väst arbetar inom samt Västra Götalandsregionen och specifikt
regionutvecklingsnämndens roll inom området. Västra Götalandsregionens organiserade
samarbete med social ekonomi har pågått en lång tid. Efter en process som startade 2001
och som genomfördes i nära samarbete med den sociala ekonomins företrädare antog
regionutvecklingsnämnden ett program för social ekonomi 2005. Detta program
reviderades sedan 2007 och 2011. Programmet för social ekonomi fortsatte sedan år 2012
då regionstyrelsen fattade beslut4 om en fortsättning. Det övergripande målet med
programmet var att främja den sociala ekonomin och dess aktörer och stärka den sociala
ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Inom ramen för programmet
genomfördes även särskilda insatser kopplat till socialt entreprenörskap. Ansvariga för
genomförandet var regionutvecklingsnämnden.
Kopplat till genomförandet och den sociala ekonomin finns Sociala ekonomins råd (SER)
där det sitter både politiska representanter från regionutvecklingsnämnden och
representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi.
Utifrån Västra Götalandsregionens som organisation beslutade regionfullmäktige 2014 att
organisationen ska arbeta mer med den sociala ekonomin. Grunden för detta arbete finns i
Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin vars syfte
är att skapa en jämbördig dialog mellan den sociala ekonomins olika företrädare och
Västra Götalandsregionen och att öka kunskapen om respektive part.
Centrala begrepp
Enligt den tidigare nämnda överenskommelsen5 anges att ”den sociala ekonomin särskiljer
sig från den privata och offentliga sektorn då den består av organisationer som har
samhällsnytta och medlemsnytta som främsta mål samt tar tillvara invånarnas och samhällets
intressen utan ekonomisk vinst som huvudsyfte. Den sociala ekonomin bedrivs främst i
föreningar, kooperativ, trossamfund, stiftelser och liknande sammanslutningar”.
Begrepp som används kopplat till den sociala ekonomin är sociala företagande samt
sociala företag. Under 2018 har näringsdepartementet tagit fram en strategi för sociala
företag med målet ”att stärka utvecklingen av sociala företag, så att dessa bättre kan delta

4
5

2012-06-19
Sid 2 i överenskommelsen
5

i att lösa utmaningar i samhället samt bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och
använder socialt företagande och sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av
ett hållbart samhälle”6. I strategin lyfts att socialt företagande kan handla om ”engagerade
sociala entreprenörer inom företag och föreningar, sociala start-ups, innovativa sociala
företag och arbetsintegrerande sociala företag med flera, både inom den privata och den
idéburna sektorn, som erbjuder nya lösningar och har en stark drivkraft att bidra till att
göra samhället bättre.” Det som särskiljer socialt företagande från annat företagande är
vissa kriterier som är:




Företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett
medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål. Det kan
exempelvis handla om att minska utanförskap eller förbättra klimatet och miljön.
Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som
angetts som dess syfte att uppnå
Företages ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten,
alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt.

De företag och föreningar som uppfyller dessa karakteristiska anges vara s.k. sociala
företag. Begreppet arbetsintegrerade sociala företag som nämns ovan handlar om en
verksamhet med mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och
arbetsliv.
Ytterligare ett begrepp som används är sociala innovationer. I Västra Götalandsregionens
program för den sociala ekonomin från 2012 anges att sociala innovationer är ”innovativa
idéer och metoder för att lösa samhällsproblem”. I regeringens strategi lyfts liknande
definition: ”sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer
och lösningar som höjder kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till
medborgarna”7.
Kopplat till den nationella strategin har Tillväxtverket fått i uppdrag att stödja utvecklingen
av socialt entreprenörskap och sociala företag. Det handlar bland annat om att
Tillväxtverket i samverkan med relevanta offentliga, privata och idéburna aktörer,
kartlägga och sprida kunskap om befintliga finansieringsmöjligheter för sociala företag,
inklusive idéburet företagande. I den nationella strategin lyfts att kartläggningar av både
Tillväxtverket och Vinnova visar att tillgången till finansiering är en utmaning för sociala
företag. Det hänger i sin tur ihop med att de sociala företagen har alternativa affärsmål och
verksamhetslogik. Se mer om detta under avsnittet nedan Tillgång till kapital för samhälls/sociala företag. Det område som lyfts i nationella strategin kopplat till finansiering ”syftar
till att bidra till att öka kunskapen om och förmågan för privata och offentliga
investeringar i sociala företag, inte primärt skapa separata riktade stöd”8.
Även Vinnova har fått i uppdrag kopplat till den nationella strategin. Deras uppdrag
handlar om att stödja utvecklingen av sociala företag med fokus på att främja social
innovation. I början av 2018 publicerade Vinnova rapporten Social innovation i Sverige –

Regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social
innovation, dnr N2018/00710/FF.
7 Sid 4 i Strategin för sociala företag.
8 Sid 8 i Strategin för sociala företag.
6
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kartläggning av ekosystemet för social innovation9. Vinnova genomförde där en
inventering av ekosystemet för området social innovation i Sverige. Det innefattar statliga,
privata, akademiska, offentliga, ideella möjliggörare inom området.
Tillgång till kapital för samhälls-/sociala företag
I rapporten Tillgång till kapital10 av Tillväxtverket från 2014 beskrivs förutsättningarna för
tillgång till kapital för företagare med utländsk bakgrund samt samhällsentreprenörer och
sociala företag. Rapporten säger sig finna stöd i att olika typer av företagare upplever
problem med att få extern finansiering. I tabellen nedan återfinns de hinder som rapporten
lyfter kopplade till samhälls-/sociala företag. Hindren är uppdelade i hinder utifrån
strukturella, institutionella, interpersonella och individuella nivåer11.
Tabell 2: Hinder för samhälls-/sociala företag
Strukturell
Institutionell

Bristande säkerheter
Stödsystemet för
sociala företag är
svagt
Företagsform:
problematik för
ideella/ekonomiska
föreningar
Sociala företag är
beroende av projektmedel
Finansiärers
kreditvillkor är
stränga
Brist på politisk
vilja/förståelse

Interpersonell

Individuell
Bristande kunskap
hos finansiärer i
bedömning av
affärsidén

Okunskap om det
samhälleliga värdet
av sociala företag

Bristande samverkan
mellan relevanta
aktörer i
främjandesystemet
Företagens relation
till stödsystemet är
svagt

Attityder/värderingar
om branscher

Bristande information
och marknadsföring

Sociala företag är
beroende av
projektmedel

Misstro mot personer
med kriminell
bakgrund

Bristande tilltro till
verksamhetsledare

Bristande
affärsmässighet hos
företag

Attityder/värderingar
om typer av företag

Bristande säkerheter

Bristande förmåga att
förklara affärsidén för
finansiärer

Sociala företag är
beroende av offentlig
sektor och
upphandling medför
problem
Källa: Tillgång till kapital, sid 29, Tillväxtverket

I de intervjuer som gjorts inom ramen för den här utvärdering har flera av ovanstående
hinder, till exempel bristande säkerheter och bristande kunskap hos finansiärer i
Vinnova rapport VR 2018:01. Författare Felicia Gustafsson och Andreas Netz, Vinnova.
Tillgång till kapital, En studie om förutsättningarna för samhälls-/sociala företag och företagare med
utländsk bakgrund, Rapport 0165, år 2014
11 Strukturell nivå=politiska system, lagar och regler, Institutionell nivå=normer och värderingar,
Interpersonell nivå=organisationer, relationer och samverkan mellan aktörer samt Individuell
nivå=individuella förmågor och attityder.
9

10
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bedömning av affärsidén, som lyfts för att visa på behovet av Mikrofonden Västs
erbjudande.

3.

Organisation och genomförande

Mikrofonden Väst är en ekonomisk förening som enligt 2017 års årsredovisning har 61
medlemmar. Verksamheten har en verksamhetsansvarig. Till det lägger även Coompanion
in viss tid i genomförandet. I övrigt finansieras driften av Västra Götalandsregionen och
Business Region Göteborg.
Mikrofonden Väst har när utvärderingen startade en styrelse med åtta ordinarie ledamöter
respektive sju suppleanter. I styrelsen finns olika berörda aktörer med för att möjliggöra en
bredd. Organisationer som är med i styrelsen är JAK Medlemsbank, Ekobanken, ALMI
Partner Väst, Coop Väst och representanter från Mikrofonden Västs målgrupp som
Studieförbundet Vuxenskolan, Mashallahgruppen och Pling transporter. Ett delregionalt
perspektiv finns också med genom Coompanion Göteborgsregionen, Skaraborg respektive
Fyrbodal samt för Sjuhärad deltar Hela Sverige ska leva Sjuhärad. Det finns även en
representant från Business Region Göteborg (BRG) med samt två suppleanter som
representerar Sociala ekonomins råd (SER). En fullständig lista över de personer och
organisationer som ingår i styrelsen återfinns i bilaga 2. Vid stämman april 2018 valdes till
viss del en ny styrelse som idag består av sju ordinarie ledamöter respektive sex
suppleanter12.
För att ge en bild över omfattningen av verksamheten återfinns i de två nedanstående
tabellerna 2018 års budget från senaste beslutet13 av regionutvecklingsnämnden.
Tabell 3: Förväntade kostnader för 2018
Kostnadsslag

Kronor

Externa tjänster (direktfinansierade)
50 000
413
000
Externa tjänster (köpta)
23 000
Resor
38 000
Marknadsföring
14 000
Lokaler
12 000
Övrigt
550
000
Summa totala kostnader
Källa: Regionutvecklingsnämndens beslut RUN 2017-01023

Inom ramen för kostnadsslaget externa tjänster (köpta) ligger projektarbete/
projektledningen som enligt ansökan uppgår till cirka 543 timmar, vilket avser drygt tio
timmar i veckan14. Enligt verksamhetsansvarig försöker man arbeta med att ta in
praktikanter för att få in resurser samt att man även använder Coompanion vid behov.

Ordinarie ledamöter representerar Hela Sverige ska leva Sjuhärad, Coompanion Göteborgsregionen,
JAK Medlemsbank, BRG, Coompanion Skaraborg, Göteborg Stad SDF Angered, In Progress.
Suppleanterna representerar Coop Väst, Coompanion Fyrbodal/Riksdagens näringsutskott, Sociala
Ekonomins råd, Pling, Västra Götalands Idrottsförbund och Ekobanken Medlemsbank.
13 RUN 2017-01023
14 Cirka 26 procent av en heltid om heltiden motsvarar 2080 timmar.
12
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Sammanlagt bedömer verksamhetsansvarig att den totala tiden för kundkontakter,
kreditberedning, administration, årsstämma, marknadsföring, organisationsutveckling m.m.
till cirka 13 timmar i veckan.
Tabell 4: Förväntad finansiering för 2018
Kostnadsslag

Kronor

VGR
300 000
200 000
Business Region Göteborg
50 000
Coompanion (direktfinansiering)
550 000
Summa totala finansiering
Källa: Regionutvecklingsnämndens beslut RUN 2017-01023

Mikrofonden Väst är medlem i Mikrofonden Sverige15 som kan ses som ett nationellt nav
där självständiga Mikrofonder ingår16. Det finns idag tio regionala Mikrofonder varav Väst
är en. De övriga är Mikrofonden Halland, Kronoberg, Skåne, Småland, Västernorrland,
Z17, Örebro, Öst18 respektive Östergötland. Ordförande i Mikrofonden Sveriges styrelse är
idag Jan Svensson, tillika verksamhetsledare Mikrofonden Väst. Även om det finns flera
regionala Mikrofonder har verksamheterna kommit olika långt. På hemsidan för
Mikrofonden Sverige lyftes i slutet av augusti 2016 att två Mikrofonder var operativa
medan tio låg i startgroparna19.
Mikrofonden Sverige har en viktig roll då det är den förening som är registrerad som
finansiellt institut hos Finansinspektionen. Det innebär att det finns samarbetsavtal mellan
Mikrofonden Sverige och Mikrofonden Väst respektive de övriga regionala
Mikrofonderna. Det är formellt Mikrofonden Sverige som ställer ut garantierna där
antingen den regionala Mikrofonden eller Mikrofonden Sverige pantsätter motsvarande
belopp som säkerhet. Det innebär att det finns kapital såväl på Mikrofonden Sverige, till
exempel har Fackförbundet Kommunal satt in fem miljoner som förlagslån, som hos
Mikrofonden Väst.
Utöver de aktörer som återfinns i styrelsen sker samarbeten med andra aktörer också. Detta
beskrivs mer under avsnittet om mål.

3.1 Erbjudande
Syftet med Mikrofonden Väst är att genom finansiella lösningar skapa förutsättningar för
nya och befintliga sociala företag, kooperativ och organisationer inom social ekonomi att
växa, öka sin verksamhet och därmed bidra till ökad samhällsnytta. Stöd till finansiering
ger den sociala ekonomins kooperativa företag, såsom sociala företag, möjlighet att öka sin
konkurrenskraft och utveckla socialt och ekonomiskt hållbara affärsmodeller.

Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Sverige ekonomisk förening
www.mikrofonden.se
17 Avser Jämtlands län.
18 Avser Stockholms län.
19 http://mikrofonden.se/projekt-natverka-mikrofonden/ . De operativa Mikrofonderna avser Väst och
Öst.
15
16
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Finansiering
På hemsidan för Mikrofonden Väst20 lyfts följande erbjudande kopplat till finansiering
upp:






Garantier upp till 60 procent av behovet. Det kan handla om garantier
avseende kontokredit, banklån kopplat till investeringar, banklån innan ev.
projektbidrag kommer samt hyra av lokal.
Kapital som placeras i form av förlagsinsatser i ekonomiska föreningar.
Kapital som placeras i aktieandelar i medlemsägda aktiebolag,
bygdebolag, gemenskapsbolag m.fl.
Mjuka lån där räntan bestäms i relation till verksamhetens utveckling, omsättning
eller resultat.
Pantsatt gruppsparande21 genomförs i samarbete med Ekobanken.

Den del som är klart störst är utställandet av garantier. Enligt senaste årsredovisningen
uppgick Mikrofonden Väst totala kapital till 6 654 tkr. De medel som finns till förfogande
är till stor del placerade i form av förlagsinsatser av ett antal medlemmar. Per sista
december 2017 uppgick dessa medel till cirka 1 581 tkr, varav Västra Götalandsregionen
lagt 300 tkr22. Bengtsfors kommun har gått in med 199 tkr i förlagsinsats och är en av två
kommuner som Mikrofonden Väst arbetat med. Samarbetet med Bengtsfors är nu avslutat
enligt Mikrofonden Västs verksamhetsansvarig på grund av organisationsförändringar i
Bengtsfors där en privat aktör fick ta över verksamheten och som därefter avvecklades.
Den andra kommunen är Göteborgs stad som genom Business Region Göteborg gett
Mikrofonden Väst ett villkorat lån på totalt 5 000 tkr. Detta samarbete pågår.
Per sista december 2017 uppgick pantsättningen i bank för garantier till 3 581 tkr. Senare i
utvärderingen lyfts mer i detalj pågående garantier.
För att kunna ansöka om garanti finns det på hemsidan en ansökningsblankett. Till denna
ska den sökande även bifoga affärsplan, verksamhetsbeskrivning, kopia av
registreringsbevis, senaste årsredovisning, resultatbudget och likviditetsbudget.
Övriga tjänster
Utöver de erbjudande som har med finansiering att göra lyfts följande fram på hemsidan:




Rådgivning som genomförs med Coompanion. Här avses rådgivning
kopplat till finansiering av en verksamhet, till exempel hur kapitalbehovet
kan minimeras, hur man kan finna finansiärer och genomgång av budget,
ekonomi och affärsplan
Bootstrapping som innebär att målgruppen i diskussion med Mikrofonden Väst
finner vägar som minskar behovet av kapital respektive visa på alternativa vägar till
finansiering m.m.

www.mikrofondenvast.se/vara-tjanster, 2018-05-31
Handlar om att en grupp sparar var och en, ett visst belopp, som sätts som säkerhet för ett lån en
organisation tar på Ekobanken. Sparandet pantsätts vilket är ett sätt för en organisation att få lån utan
säkerhet (spararna tar risken).
22 Regionutvecklingsnämnden beslutade om förlagsinsats till Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi
Västra Götaland december 2006.
20
21
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Nätverk som innebär att Mikrofonden Väst genom sitt samarbete med
bland annat Ekobanken, Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande och ALMI
Företagspartner med flera kan erbjuda mer kapital och fler finansiella
lösningar som anpassar den sökandes behov.

3.2 Målgrupper
Mikrofonden Västs målgrupper är:




Nya och etablerade arbetsintegrerande sociala företag, sociala innovationer och
verksamheter inom social ekonomi bland annat föreningar, kooperativ, byalag,
samverkansgrupper i Göteborg, mindre orter och landsbygd samt särskild utsatta
områden i Västra Götaland med fokus på marginaliserade grupper.
Sociala entreprenörer och föreningar som arbetar med, eller etablerar företag för att
möta sociala utmaningar.

Det finns brister i statistik kopplat till den sociala ekonomin och med detta som följd är det
även svårt att exakt visa på hur stor målgruppen för Mikrofonden är. Detta då det inte i sig
handlar om hur många till exempel ideella och ekonomiska föreningar det finns i Västra
Götaland utan hur många av dessa som är i behov och önskar att göra investeringar och
skapa en affärsverksamhet. Det finns viss statistik vad gäller arbetsintegrerade sociala
företag på Sofisams23 hemsida. Den listan bygger dock på frivillighet och att företaget själv
registrerar sina uppgifter där. Per 15 juni 2018 återfanns 70 företag i Västra Götaland på
Sofisam, varav 49 ekonomiska föreningar, 1 handelsbolag och 20 ideella föreningar.
Utöver de målgrupper som nämnts ovan anges även följande i beslutet från
regionutvecklingsnämnden:




Stödstrukturen och rådgivare som stödjer nyföretagare och social ekonomi i
regionen
Offentlig sektor, till exempel kommuner som vill satsa på sociala företag och social
ekonomi
Privatpersoner, företag och organisationer som vill investera i social förändring.

3.3 Beslutade garantier
I tabellen nedan återfinns garantier såväl aktiva som avslutade utifrån belopp. Tabellen
avser perioden från 2007 till april 2018.

Sofisam om arbetsintegrerade socialt företagande är en sida som utvecklats mellan Tillväxtverket,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samverkan med andra aktörer, www.sofisam.se.
23
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Tabell 5: Belopp vad gäller garantier såväl aktiva som avslutade
Startdatum för
garanti

Göteborgsregionen (MIF
Väst-stöd och
BRG)

Fyrbodal

Sjuhärad

Skaraborg

2018 (april)
640 000
0
0
0
2017
960 000
0
30 000
0
2016
2 010 000
200 000
0
0
2015
791 000*
0
0
0
2007--2014
1 240 000
160 000
100 000
72 000
Totalt
5 611 000
360 000
130 000
72 000
Källa: Bearbetade underlag från Mikrofonden Väst som de tagit fram i samband med ett
styrelsemöte 16 april 2018. Beslutade garantier som ej nyttjades är inte med.

Att notera är att antal garantibelopp till absolut största del avser Göteborgsregionen. I den
gruppen ingår sedan till nästan enbart verksamheter i Göteborgs stad. Detta hänger bland
annat samman med de medel som Göteborgs stad har lånat ut till Mikrofonden Väst från
2015 och drygt 3600 tkr i tabellen ovan avser BRG-medel.
Även före 2015 är majoriteten av medel samt antal garantier till största del avsedda
verksamheter i Göteborgsregionen. I intervjuerna för utvärderingen lyfts att detta hänger
samman med att det finns fler verksamheter ur målgruppen i Göteborg jämfört med andra
delar av Västra Götaland och även att det är fler verksamheter i Göteborg som är mogna att
investera och därmed behöva stöd från Mikrofonden. I slutrapporter och intervjuer lyfts
även fram att det utanför Göteborgsregionen i vissa fall finns andra möjligheter till
finansiering, till exempel lokala sparbanker. Det lyfts dock både i rapporter och i intervjuer
att det finns ett behov av ökad kunskap kopplat till affärsutveckla genom att investera i
hela Västra Götaland.
Ansökan om garanti
Koppat till hantering har utvärderingen även tagit del i visst underlag som finns kopplat till
en ansökan om garanti. Det gäller till exempel en rutinbeskrivning för garantiansökan där
det framgår vilken roll Mikrofonden Väst respektive Mikrofonden Sverige har. Likaså en
kreditinstruktion där bland annat processen framgår till exempel hur stor garanti eller
investering som Mikrofonden kan ta samt information om kreditprövning. Det finns även
en handbok med målgruppen förtroendevalda och medarbetare framtagen av en förstudie24
för Mikrofonden i Västernorrland. I handboken beskrivs Mikrofondernas logga, historik,
affärsidé, goda exempel, målgrupp, marknadsföring, kreditprocess, kapital och hemsida,
med mera. Verksamhetsansvarig vid Mikrofonden Väst lyfter att det ofta tar tid att få till
alla underlag som behövs för att de ska kunna göra en bedömning. Det handlar om små
verksamheter som kan ha svårt att till exempel få till en likviditetsplan. Som
verksamhetsansvarig säger:

Finansierades av Coompanion Västernorrland, landstinget Västernorrland och Länsstyrelsen
Västernorrland 2015-2016.
24
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”Det tar mycket tid – att ställa ut en investering på 1 000 000 på ALMI eller 100 000
kronor på Mikrofonden är samma sak”
Kopplat till garantier finns det exempel där både ALMI och Mikrofonden går in och stöder
samma sociala företag. ALMI går inte in i några ideella föreningar men som lyfts i
intervjun med ALMIs representant kan de i vissa fall gå in om det handlar om sociala
företag som skulle kunna drivas kommersiellt och om dessa drivs professionellt. Det får till
exempel inte handla om sociala företag där de anställda inte är delägare. Hennes bild är att
Mikrofonden gör en ordentlig genomgång av sökande och att Mikrofonden har möjlighet
att stötta de mindre företagen och organisationerna mycket närmare än vad ALMI gör. I
framtiden kan det även bli så att ALMI går än mer mot företag som har tillväxtambitioner
vilket gör att de kanske inte kan komma att gå in i den typ av företag som de idag
samfinansierar med Mikrofonden.

4.

Mål och måluppfyllelse

Målen är ett flertal i de beslut som regionutvecklingsnämnden fattat. Det är också olika
typer av mål. Nedan följer en sammanställning över målen. I vissa fall kan den exakta
formuleringen variera. I de fall då detta inte har förändrat målets innebörd anges enbart en
formulering nedan. Det finns ytterligare mål i vissa av de ansökningar som skickats in till
Västra Götalandsregionen men dessa gås inte igenom här. I målformuleringarna nedan
anges X där det i besluten anges ett måltal.
Mål: Att möjliggöra finansiering av minst X sociala företag och verksamheter inom social
ekonomi som helt eller delvis riktar sig till marginaliserade grupper eller utsatta områden
i regionen
Detta mål har funnits med i de beslut som ingår i utvärderingen men har mellan åren
modifierats något. Från att stå att de riktar sig till verksamheter med målgrupp
marginaliserade grupper eller utsatta områden så anges vid de två senaste besluten att de
helt eller delvis rikta sig mot dessa (2017) samt bland annat ska rikta sig mot dessa (2018).
I utvärderingen har vi därför inte bedömt huruvida de som erhållit finansiering riktar sig
specifikt till marginaliserade grupper eller utsatta områden i regionen. Målet i sig handlar
om utställd finansiering till målgruppen.
Tabell 6: Förväntat utfall och utfall kopplat till finansiering
År

Förväntat utfall

Utfall

19 ansökningar, 7 beslut bereddes varav 4 beslut om
garantier under 2015 och 3 under 2016.
31 förfrågningar, 19 ansökningar bereddes och 10 beslut
10 företag
2016
som garantier fattades.
Mer än 54 förfrågningar, 14 ansökningar samt 8 beslut
12 företag
2017
varav 7 under 2017 och 1 under 2018.
10 företag
2018
Källa: Beslut och slutrapporter från Mikrofonden Väst för aktuella år.
2015

8 företag

I en sammanställning som utvärderingen har fått tillgång till genom Mikrofonden Väst
framgår de garantier som är utställda.

13

Tabell 7: Utställda garantier, såväl aktiva som avslutade, fördelade på delregion

Startdatum för garanti

Göteborgsregionen (MIF
Väst-stöd och
BRG)

Fyrbodal

Sjuhärad

Skaraborg

5
6
9
5
25
50

0
0
1
0
3
4

0
1
0
0
1
2

0
0
0
0
1
1

2018 (april)
2017
2016
2015
2007--2014
Totalt

Källa: Bearbetade underlag från Mikrofonden Väst.

Från listan ovan är det 21 garantier som är aktiva per april 2018. Utöver de som anges i
tabellen finns det även åtta beviljade garantier som inte nyttjats av den sökande. Även
dessa har gått igenom en beredningsprocess. Enligt sammanställningen från Mikrofonden
är det totalt nio ansökningar som fått avslag.
Mål: Att ge stöd och vägledning till minst X etablerade sociala företag och verksamheter
inom social ekonomi med särskild fokus på att hitta modeller som kan utvecklas till sociala
innovationer.
Detta mål handlar om stöd och vägledning, d.v.s. en typ av rådgivning till etablerade
sociala företag och verksamheter. I inkomna slutrapporter framgår antal förfrågningar som
vi tolkar är förfrågningar som i vissa fall leder till en formell ansökan och i vissa fall inte.
Den del av målet som handlar om ”särskild fokus på att hitta modeller som kan utvecklas
till sociala innovationer” handlar enligt verksamhetsledaren om social samhällsnytta. Det
vill säga det som är syftet med Mikrofonden Väst att de verksamheter inom social ekonomi
som erhåller finansiering växer och ökar sin verksamhet och därmed bidrar till ökad
samhällsnytta.
Tabell 8: Förväntat utfall och utfall kopplat till rådgivning
År

Förväntat utfall

Utfall

Anges inget
I slutrapporten anges att man har stöttat ett antal till att
måltal
finna lösningar på annat håll.
20 företag
31 förfrågningar
2016
20 företag
Mer än 54 förfrågningar
2017
25 företag
2018
Källa: Beslut och slutrapporter från Mikrofonden Väst för aktuella år.
2015

Mikrofonden Väst lyfter i 2016 års slutrapport att det finns en stor efterfrågan på stöd i
ekonomifrågor. Det kan handla om att utveckla affärsplan och likviditetsplan. De har
därför utvecklat sitt kreditPM och affärsplan utifrån de behov som finns.
Mål: Att vidareutveckla och testa finansieringsmodeller som underlättar start av sociala
företag
Detta mål är inte kvantifierat utöver för år 2016 då två finansieringsmodeller angavs. Exakt
vad som avses med finansieringsmodeller är otydligt. I ansökan från 2015 lyfts såväl
Göteborgs stad som Bengtsfors kommuns deltagande som exempel på ”metoder hur en
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kommun kan finansiera social ekonomi på ett juridiskt korrekt sätt”. Det lyfts även fram
att man arbetar med att utveckla metoder kring hybridfinansiering genom att samarbeta
med Coompanion, JAK-banken, Ekobanken, ALMI och kommuner i Västra Götaland.
Mål: Öka det tillgängliga kapitalet i verksamheten från X miljoner kronor till X miljoner
kronor
Detta mål handlar om hur mycket medel som Mikrofonden Väst har att tillgå. I detta ingår
därför det lån som BRG har satt in samt de förlagsintäkter som finns. En indikator som
använts är mobiliserat kapital till social ekonomi i Västra Götaland. I utvärderingen har vi
använt utfallet av den indikatorn som svar på detta mål. Här antar vi att de medel som
används i Västra Götaland genom Mikrofonden Sverige ingår i utfallet.
Tabell 9: Förväntat utfall och utfall av målet tillgängligt kapital
År

Förväntat utfall

Utfall

Från 1,3 mnkr
till 5-6 mnkr
Från 6,4 mnkr
Mobiliserat kapital till social ekonomi i Västra Götaland
2016
till 8-10 mnkr
anges ha gått från 8 mnkr till 12 mnkr.
Från 6,4 mnkr
Mobiliserat kapital till social ekonomi i Västra Götaland
2017
till 8-10 mnkr
anges ha gått från 8 mnkr till 12 mnkr.
8 mnkr
2018
Källa: Beslut och slutrapporter från Mikrofonden Väst för aktuella år.
2015

Utöver ovanstående mål som är förhållandevis samma över åren finns några mål som
skiljer sig mer åt mellan åren. Vid en genomgång ter sig målen dock framförallt röra:
 samarbete med andra aktörer för att utveckla finansieringslösningar för
social ekonomi respektive
 att sprida kunskap om Mikrofonden Västs verksamhet.
I bilaga 3 återfinns alla målen med hänvisning till respektive år som målet rör. Nedan
återfinns aktiviteter som genomförts kopplat till samarbete och kunskapsspridning.
Slutligen har det även funnits ett mål som handlar om att mäta den sociala nyttan. Nedan
beskrivs vad som genomförts inom detta område.
Mål: Utveckla samarbetet för att utveckla finansieringslösningar för social ekonomi
Kopplat till målet att utveckla samarbetet nämns i 2015 års beslut specifikt Västra
Götalandsregionen, BRG, Göteborgs stad och Mikrofonden Väst. Även i besluten för
övriga år lyfts i princip samma aktörer och med en ambition att utveckla samarbetet med
fler kommuner. I 2016 års beslut lyfts samarbetet med Göteborgs stad och Bengtsfors
kommun utifrån att man vill använda sig av dessa erfarenheter för att utveckla samarbetet
med ytterligare två kommuner. I 2018 års beslut angavs kopplat till samarbetet att detta ska
utvecklas med ytterligare tre kommuner. I 2018 års beslut nämns även som mål att
utveckla och testa nya samarbeten med offentliga myndigheter kring finansiering för
sociala företag.
I samtal med verksamhetsledaren och i slutrapporter nämns att samtal ägt rum med andra
kommuner, till exempel Falköping och Uddevalla. Det finns dock ännu inga formella
samarbeten som lyfts handla om begränsande resurser och långa ledtider. Det framgår
också i slutrapporterna att man är aktiv i många olika sammanhang. Till exempel sitter som
15

tidigare nämnts verksamhetsledaren som ordförande i Mikrofonden Sverige. I 2017 års
slutrapport lyfts bland annat att de har arbetat med nykterhetsrörelsen och etablerad
kooperation i att investera i Mikrofonden Väst.
Det finns även en ambition som bland annat lyfts i 2015 års beslut att stärka samverkan
med vissa av organisationerna som finns representerade i styrelsen samt med SEFEA25,
Soficatra26 och REVES27.Vidare lyfts att det utöver de två banker som finns i styrelsen
även finns samarbete med bland annat Sparbanken Tanum och ett urval Swedbankkontor
samt SEB. Sedan deltar Mikrofonden Väst även i projektet 3E4SE (European Ethical
Financial Ecosystem for local partnerships supporting new Social Enterprises) tillsammans
med flera andra aktörer bland annat Västra Götalandsregionen.
Mål: Nå ut till fler sociala företag och social ekonomins aktörer om Mikrofonden Västs
verksamhet och möjligheter till finansiering
Ovanstående formulering finns i 2016 års beslut men att nå ut till fler finns med i alla
beslut. Det nämns som mål i såväl 2016 som 2018 års beslut att fyra särskilda
informationsinsatser ska äga rum i Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionen.
Det framgår inte i slutrapporterna huruvida de särskilda informationsinsatserna har ägt
rum. Bilden som ges från några av de som intervjuats är att man försöker använda sig av
informationstillfällen som andra till exempel Coompanion genomför. I 2016 års slutrapport
lyfts att man når allt fler genom de medel som BRG tillfört. Man fick då även möjlighet att
vara med på Connect2Capital. Verksamhetsansvarig lyfter också att genom samarbetet
med andra aktörer så når Mikrofonden ut till sina målgrupper. Ett exempel här är att
Mikrofonden är med i Coompanions nyhetsbrev.
Det lyfts i olika sammanhang att det finns en okunskap om finansiella möjligheter både på
landsbygd och stad. Det är däremot garantier efterfrågas mer i storstad. På landsbygd och
mindre orter finns ibland lokala lösningar.
Mål: Arbeta med Social Impact Measurement
I besluten från 2016 och 2017 lyfts att man vill arbeta med att mäta social nytta. Detta görs
bland annat genom kunskapsinhämtning genom EVPA (European Venture Philantropic
Association), SOCAP (Social Capital Market)28 och SEFEA29 och EU-kommissionen med
flera. 2016 deltog man även i Almedalen och hade där ett seminarium om social nytta.

The Société Européenne de Finance Ethique et Alternative (SEFEA) är ett kooperativ, med
medlemmar från kreditföreningar, kooperativ och organisationer som stödjer social och hållbar
utveckling.
26 Soficatra är ett riskkapitalbolag med säte i Bryssel, ägt av ett nätverk bestående av bl.a. Triodos Bank
(social banking), CFI (italienskt investmentkooperativ) samt ytterligare kooperativa organisationer i
Europa.
27 European Network of Cities & Regions for Social Economy.
28 Internationellt nätverk av sociala investerare.
29 Samarbetsorgan för etiska banker.
25
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5.

Hur uppfattas Mikrofonden Väst?

I detta avsnitt redovisas sådant som kommit upp i intervjuerna samt resultat från den enkät
som gick till de som ansökt om en garanti.

5.1 Vad säger styrelseledamöterna?
Den sammanfattande bilden från intervjuerna är att såväl organisationen som
genomförandet i stort fungerar bra. Det finns dock en del utmaningar som lyfts fram
kopplat till genomförande och organisation. Till exempel lyfter merparten att Mikrofonden
Väst har en liten driftsbudget som bland annat innebär begränsade möjligheter till
marknadsföring och att nå ut till potentiella verksamheter. Vidare lyftes bland annat att
hanteringen av ansökningar tar tid och att styrelsen består av många ledamöter och
suppleanter. Nedan lyfts aspekter som lyfts i intervjuerna.

5.2 Begränsad driftsbudget
Vad gäller driftsbudgeten är bilden från de intervjuade att den är begränsande och att det
bidrar till att man inte når fullt ut. En ökad driftsbudget skulle enligt merparten av de
intervjuade innebära att man både kunde vara ute och möta fler möjliga sökande samt att
man kunde ta fram marknadsföringsmaterial. Merparten lyfter även att det finns ett behov
av Mikrofonden och om man har mer resurser skulle kunna nå ut till fler. Som en
intervjuad lyfter kopplad till driftsbudgeten och genomförandet.
”Det är problem med driftskapitalet. Det är därför svårt att få snurr på det.”
Det vill säga att driftsbidraget idag innebär att man inte kan komma ut lika mycket och det
leder till få garantier och för lite intäkter. Kopplat till att nå ut till målgruppen och
möjligheter så ges en viss variation i svaren. Någon lyfter upp att Mikrofonden Västs
målgrupp till viss del är begränsad. Det lyfts att det hade varit enklare om man kunde
vända sig mer mot aktiebolag för då hade fler aktörer förstått vad Mikrofondens
erbjudande handlar om. Andra lyfter att om man bara hade kunnat marknadsföra mer så
hade man nått fler utifrån att det finns ett behov och behovet finns i hela regionen.
” /Mikrofonden/ behövs och den har struktur, men det finns mycket att förbättra,
exempelvis förbättra kommunikationen – den är okänd”.
Vid frågan om Mikrofonden Väst skulle erhålla mindre driftsmedel än idag svarar de
intervjuade att verksamheten skulle bli lidande. Eller som en intervjuad uttryckte det:
”En minskning skulle vara förödande”.
Detta hänger samman med det som tagits upp tidigare att varje kontakt med Mikrofonden
tar tid. Det handlar om att målgruppen inte alltid är van att ta fram affärsplaner osv. Det
innebär att mindre driftsmedel skulle innebära mindre medel till marknadsföring och
därmed färre kontakter. En intervjuad lyfter även att många sökande redan idag är
återkommande. En minskad budget skulle kunna innebära ett minskat utrymme för nya
sökande.
En aspekt som också lyfts kopplat till driftsbudgeten är att idag tar Göteborg stad (genom
BRG) en del av denna. Dessa medel lyfts i det sammanhanget som viktiga för att kunna
hålla igång.
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5.3 Erbjudandet
De intervjuade fick frågor kopplade till genomförandet och det erbjudande som
Mikrofonden Väst har gentemot målgrupperna. I utvärderingsfrågorna grupperades
Mikrofonden Västs erbjudande i tre delar:




Garantier, kontokrediter, banklån och hyra av lokal
Placera i kapital i förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
samt aktiekapital i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag
Rådgivning

Garantier, kontokrediter, banklån och hyra av lokal
Som tidigare har tagits upp har lyfts i vissa intervjuer är att man ser att Mikrofonden Väst
har två uppdrag kopplat till finansiering. Det ena är att föreningar och sociala företag ska
kunna få hjälp att få kapital som de annars kunde ha blivit nekade till hos banken. Det
andra är att få målgruppen att tänka mer affärsmässigt och våga investera i sin verksamhet.
Den senare lyfts som viktig utifrån att de då når en målgrupp som inte alltid är vana att
låna medel.
”Det är en utmaning att våga låna”
Här lyfter en annan av de intervjuade att det finns en potential att arbeta än mer och kanske
framförallt än mer systematiskt tillsammans med andra aktörer för att nå ut. Aktörer som
nämndes var exempelvis Coompanion, Svenska Idrottsförbundet och Hela människan
Sverige. Även bankerna nämndes som viktiga att samarbeta med då en del sökande
kommer den vägen.
”Man skulle kunna paketera mer – marknadsföra bidrag och lån samtidigt”
I intervjuerna framgår tydligt att det i första hand är garantier som är Mikrofonden Västs
viktigaste erbjudande. I några av intervjuerna lyftes kopplat till garantier att man skulle
vilja nå ut mer till vissa målgrupper. En av de intervjuade kom till exempel in på att
Mikrofonden vänder sig till de mindre företagen. Hen menar att det finns större föreningar,
till exempel fiberföreningar som skulle behöva större belopp men de pengarna finns inte
hos Mikrofonden idag. Även andra intervjuade lyfter att det skulle behövas mer medel att
använda till bland annat garantier. En intervjuad lyfter att hen gärna hade sett att man fick
in fler förfrågningar, men att detta hänger samman med marknadsföring. För hens bild är
att det finns ett behov bland annat hos föreningar som får landsbygdsstöd. Andra
intervjuade lyfter att man skulle behöva nå fler föreningar, kooperativ respektive
verksamheter som är mer säsongsbetonade.
Placera i kapital i förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar samt
aktiekapital i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag
Denna del är inte något som Mikrofonden Väst gör mycket av idag. Flertalet av de
intervjuade har därför inte så mycket att säga här. I en intervju lyfts att det i framtiden kan
bli mer aktuellt även om personen betonar att det innebär ett ökat risktagande.
Verksamhetsansvarig för Mikrofonden Väst lyfter att placering i kapital kan komma att
utvecklas då det påminner mer om aktiekapital. Utvecklingen hänger enligt
verksamhetsansvarig samman med att ekonomiska föreningar sedan juni 2016 kan ha
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investerande medlemmar vilket innebär att en sådan medlem inte deltar i föreningens
verksamhet men att de betalar medlemsinsats och har rösträtt.
Rådgivning
Vad gäller just rådgivning finns en nära koppling till Coompanion vars roll är att fungera
som ett kompetenscentrum för den sociala ekonomin och dess företagare. Den rådgivning
som Mikrofonden Väst ger handlar om mer specifik rådgivning kopplat till finansiering när
aktörer inom den sociala ekonomin är behov av säkerhet i samband med till exempel lån.
Som tidigare har lyfts är rådgivning också en del av verksamheten som tar tid och som
därför kopplar an till den driftsbudget som Mikrofonden Väst har. En intervjuad lyfter:
”Jag har förstått att det är en omfattande verksamhet /…/ Överlag så är det oavsett om det
är en ideell eller ekonomisk förening så att man är fokuserad på sin verksamhet och
kompetensen av ekonomi är man svag på.”
En viktig del i rådgivningen som lyfts är att Mikrofonden bedöms av flera av de som
intervjuats ha en rådgivning av hög kvalitet. Det hänger samman med att man tränger in i
föreningens/företagets ekonomiska uppgifter och följer de som erhåller finansiering.
Bilden från flera är att rådgivningen till stor del här handlar om den verksamhetsansvarige.
Hans namn lyfts av flera i princip synonymt med Mikrofonden Väst. Även om
utvärderingen visar detta så lyfts från organisationen att man försöker vara tydliga med
rågången mellan Coompanion och Mikrofonden. Det innebär som exempel att
Mikrofonden inte ger feedback på att utveckla en likviditetsbudget men att de återkopplar
på en inskickad affärsplan om de anser någon specifik information saknas för att kunna
genomföra en kreditbedömning.

5.4 Administrativ hantering
Några av de intervjuade lyfter att den administrativa hanteringen bedöms ta tid. Det är
många steg att gå igenom för varje garanti. Och även om det inte handlar om så stora
pengar kräver det lika mycket jobb. Det finns därför de som intervjuats som lyfter att det
skulle behövas mindre handpåläggning, snabbare kommunikation och mindre formalia.
”Det som saknas som man kan förfina är processerna kring en kreditförberedning”
Det finns dock en medvetenhet hos de intervjuade att det behövs en viss kontroll och att
balansen däremellan kan vara svår.
En intervjuad lyfter att då det är Mikrofonden Sverige som formellt ställer ut garantin
innebär detta en viss hantering som eventuellt skulle kunna effektiviseras i och med flera
regionala Mikrofonder startar upp sin verksamhet. Det lyfts även som tidigare tagits upp att
Mikrofonden Väst har målgrupper som inte alltid har kunskap i utformningen av de
underlag som behövs för att en garanti ska kunna beslutas. Det handlar till exempel att
verksamheten ska ha en affärs- respektive likviditetsplan.

5.5 En stor styrelse
Mikrofonden har en förhållandevis stor styrelse utifrån dess uppdrag. Här förekommer en
viss variation i svaren. Någon lyfter att det kan vara en för stor styrelse till en så liten
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verksamhet. Den risk som lyfts kopplat till detta är att det blir svårstyrt och frågan som den
intervjuade lyfter är om det är effektivt. Någon lyfter även att det också tar tid med en aktiv
styrelse och att man borde kunna utveckla styrelsearbetet och göra det mindre
tidskrävande. Samtidigt ger andra intervjuade en bild av att styrelsen behövs för att hantera
besluten och att man får fler kontaktytor vilket innebär man till exempel kan slussa möjliga
sökande till Mikrofonden Väst. Några lyfter att man tycker att styrelsen arbetar effektivt
och strategiskt där man arbetar med mindre grupper i gruppen och att man också har lite
olika perspektiv när man gör bedömningar. Av dessa lyfts att så länge det endast finns en
slimmad organisation så behövs en större styrelse.
Hur mycket styrelseledamöterna är involverade varierar där vissa ledamöter arbetar aktivt
med att marknadsföra Mikrofonden Väst i olika sammanhang, medan andra inte har
samma möjlighet. I det senare fallet lyfts även här att mycket handlar om
verksamhetsledaren. I intervjuer lyftes bland annat att:
”mycket hänger på verksamhetsledaren” och ”vad gäller verksamhetsbiten så gör Jan
allt”.

5.6 Delregionalt genomförande
Det finns egentligen ingen formell delregional organisation för Mikrofonden. På hemsidan
lyfts dock delregionala kontaktpersoner vid Coompanion i Skaraborg, Fyrbodal och
Sjuhärad samt att den verksamhetsansvarig sitter på Coompanion Göteborg. Sedan finns
även andra aktörer med i styrelsen som har ett delregionalt perspektiv, till exempel
ledamöter från Business Region Göteborg respektive Hela Sverige ska leva Sjuhärad.
Enligt uppgift från verksamhetsansvarig fanns tidigare en årlig budget för de olika
delregionerna. Hans bedömning är dock att det inte fungerade då det redan är små medel
totalt och att det därför är en bättre lösning att de får stöd i samband med till exempel
informationstillfällen.
Som kan noteras tidigare finns det en stor övervikt i beslutade garantier på Göteborg. Både
i intervjuer som i slutrapporter framgår att det fungerar något annorlunda ut i Göteborg
jämfört med de andra delarna av Västra Götaland. Den bild som ges är att det handlar om
både att det finns en större mängd möjliga aktörer från målgrupperna i Göteborg men
också att Göteborgs stad har gått in med 5 mnkr i lån till Mikrofonden Väst. En intervjuad
lyfter att detta skapar en skev fördelning och där det kan upplevas att övriga delar av
Västra Götaland får mindre medel att arbeta med. Hen upplever därför att det är allt
viktigare att få spridning där de delregionala kontaktpersonerna är viktiga.
”Vi har delregionala plattformar för den sociala ekonomin här kan ses som en förlängd
arm för Mikrofonden”
Vidare lyfts i en intervju att de mindre sociala företagen utanför Göteborg är mer försiktiga
med att gå vidare till affärsfrågan men också att de har ett annat skyddsnät med kommuner
och lokala sparbanker jämfört med de i Göteborg. Sedan finns det vissa ekonomiska
föreningar som behöver kapital men då ofta större belopp än de som Mikrofonden kan
erbjuda.
Som har lyfts tidigare har Mikrofonden arbetat för att få till samarbete med kommuner, till
exempel Bengtsfors gick in med medel i Mikrofonden. I slutrapporter lyfts exempel på
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andra kommuner som man har haft kontakt med till exempel Falköping och Uddevalla.
Merpartner av de intervjuade lyfter inte denna del av arbetet, utom några bland annat en
som lyfter att hens bild är att kommunerna är tveksamma och hen lyfter att det kanske är
kommunalförbunden man borde ha kontakt med.
I vissa av besluten från regionutvecklingsnämnden fanns mål om informationsträffar på
delregional nivå. I slutrapporterna framgår inte om dessa har genomförts. En intervjuad
anger dock att det var planerat en informationsträff i Sjuhärad 2017 men då det var för få
anmälda ställdes den in. Men hens bedömning är att de ändå når ut på andra sätt, till
exempel genom andra aktiviteter som mässor osv. Verksamhetsansvarig lyfter att
information ofta sprids genom att Coompanion arrangerar en träff och till den blir sedan.
Mikrofonden Väst och andra aktörer in. Ett exempel som lyfts fram är ett evenemang kring
socialt företagande i Uddevalla under våren 2018.

5.7 Vad säger de sociala företagen?
En av enkäterna skickades ut till de som sedan 2015 erhållit alternativt har pågående
garantier. Frågorna i enkäten handlade i stort om betydelsen av Mikrofondens Väst har haft
på deras verksamhet. Av de femton som svarade angav tolv att de representerade en
ekonomisk förening, en angav ideell förening och två aktiebolag. När det gäller just
aktiebolag är det en möjlighet som finns i Göteborg i samband med de medel som
Göteborgs stad har lagt in som lån i verksamheten. Den andra enkäten som gick till de som
fått avslag var det tre svar varav två angav ekonomisk förening och en angav stiftelse. Som
komplement till enkäten genomfördes även fyra kortare telefonintervjuer med företag som
erhållit stöd i form av en garanti.
Övergripande är enkätsvaren klart positiva. Det visas i frågan om det finansiella stödet som
Mikrofonden Väst har bidragit till en utveckling av deras företag där tretton svarar att
stödet har gjort detta. De övriga två svarar vet inte. För en av de intervjuade innebar
Mikrofonden att de kunde få säkerhet på ett lån som de behövde för att iordningställa en
lokal i uppstarten av sin verksamhet:
”Det är ett bra sätt för många små företag som startar och som saknar den säkerhet som
behövs”
Även de andra intervjuade ger en liknande bild. Som till exempel att det kan vara svårt för
sociala företag som drivs av andra mekanismer än ett vanligt företag att få lönsamhet. Det
kan också vara svårt för den här typen av företag att gå till banken och söka lån men att
kapitalet behövs för att kunna utveckla och växa.
I enkäten fanns även möjlighet till fritextsvar. Elva av de svarande skrev under
fritextdelen. Nedan anges dessa svar i sin helhet:
Tabell 10: Har det finansiella stödet har bidragit till svarandes företags utveckling
Frisvar
Gav oss möjlighet och tid att ta vårt projekt ett steg längre.
Vi hade nog inte orkat fortsätta driva restaurangen utan upprustningen
Det har möjliggjort ett lån samt annan såddfinansiering som nu finansierar vår väg till
marknaden.
Tack vare mikrofonden kunde vi få det banklån vi behövde
Vi har nu lyckats med ett sparande som vi inte hade tidigare.
21

Det skapade förutsättningar på ett tidigt stadium att göra det vi ville göra.
Vi har kunnat öppna en enhet till.
Det gav oss det borgensåtagande vi behövde för att kunna låna pengar hos Ekobanken vilket
gav oss möjlighet att skaffa fler fordon. Detta i sin tur gjorde att vi kunde validera vår affärsidé
och komma vidare i utvecklingen.
Då samtliga storbanker sade nej till att låna ut pengar till oss är det tack vare Mikrofonden vi till
slut kunde lösa finansieringen till övertagandet av vår nuvarande verksamhet.
Vi fick en lånegaranti som gett oss en kassakredit hos Ekobanken vilket avsevärt har förbättrat
bår likviditet.
Stödet, en checkkredit, har gjort att vi klarar av sena inbetalningar från kunder och plötsliga
eller planerade stora utgifter. Det har gjort oss mer motståndskraftiga utan att vi behövt gå i
personlig borgen för företaget.
Källa: Fritextsvar i enkät

I intervjuerna kom vissa in på hanteringen av garantin. Den bild som ges varierar. Ett par
lyfte ett förhållandevis snabb hantering och som en uttryckte det:
”Vi skickade in affärsplanen och de läste den och det gick bra”
Medan det också lyftes kritik kring hanteringen utifrån att upplevdes som en omständlig
process. Kopplat till detta var rekommendationen bland annat att:
”Förenkla processerna eller tydliggörande dem så att man vet. Det kommer att ta till
exempel tre månader innan besked kommer och så vidare.”
En viktig fråga kopplat till garantierna handlar om hur synen är på den kompetens och
kunskap om finansiering som finns hos de som arbetar vid Mikrofonden Väst. Här svarar
tolv att det finns en mycket god kunskap och kompetens om finansiering vid Mikrofonden
Väst. Två svarar god kunskap. En valde att inte svara. Även här gavs möjlighet till frisvar
kopplat till om det fanns områden där Mikrofonden Väst kunskap och kompetens behövde
utvecklas. Att Mikrofonden är en liten organisation som till stor del handlar om den
verksamhetsansvarige framgår:
”En bra person som man kan ringa och fråga om allt” och ”Han är vederhäftig och
kompetent”
Den enkät som gick ut till de som erhållit avslag på sin ansökan om garanti fick samma
fråga. Av de två som svarade var den en som svarade varken eller och en som svarade god.
Tabell 11: Behov om utveckling av Mikrofonden Västs kunskap och kompetens
Fritextsvar – erhållit garanti
Crowdfunding…?
Aktivt stöd till verksamheter som behöver finansiering
Kan jag inte bedöma
Fritextsvar – avslag
Socialt företagade, med mer betoning på företagande än vikten av cooperativ, ek för, vilket
verkar vara favoriterna.
Källa: Fritextsvar i enkät
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I nedanstående figur anges hur de svarande erhöll information om Mikrofonden Västs
utbud.
Figur 1: Vägen som man fick information om Mikrofonden
Hemsidan för Mikrofonden Väst
Informationsträff för aktörer inom den sociala…
Genom Coompanion
Genom Almi
Genom andra aktörer, t.ex. bank
Genom andra liknade företag
Annat:
0

1

Beviljade

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avslag

Som kan noteras ovan fick flertalet information genom Coompanion. De som svarade
alternativet annat angav nätverkande, genom Jan Svensson, långvarig kontakt, vi är
medlemmar i Mikrofonden respektive genom en kontakt som kände till Mikrofonden. Att
konstatera också är av de som svarade var det endast en som fått informationen via
hemsidan för Mikrofonden Väst och det var även endast en som hade fått information
genom andra aktörer, t.ex. bank.
I enkäten fanns även med frågor om rådgivning, både om man uppfattat att man erhållit
rådgivning och om man bedömde rådgivningen inom vissa områden som relevant.
Figur 2: Erhållen finansiell rådgivning
14
12
10
8
6
4
2
0
Ja

Nej
Beviljat

Vet inte
Avslag

Som kan utläsas från figuren ovan ansåg 13 av 18 att man erhållit rådgivning i samband
med att de ansökte om stöd till finansiering. Vad gäller frågorna om relevans kunde
svarande ange från inte alls relevant (1) till mycket relevant (5) respektive vet inte/erhöll
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inte. Frågorna ställdes inom fyra specifika områden som Mikrofonden Väst lyfter som
rådgivning de har:





Finansieringsmöjligheter utifrån behov
Budget, ekonomi och affärsplan för företaget
Förslag på möjliga finansiärer
Inför eventuellt besök hos bank

I figuren nedan återfinns enkätsvaren kopplat till de olika rådgivningssituationerna.
Figur 3: Relevans kopplat till rådgivningssituationer
Finansieringsmöjligheter utifrån era behov?
Budget, ekonomi och affärsplan för ert företag?
Förslag på möjliga finansiärer?
Inför eventuellt besök hos bank?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Inte alls relevant

mindre relevant

Varken eller

Relevant

Mycket relevant

Vet inte/erhöll inte

Not: Elva av de som mottog enkäten svarade på frågan.

Utifrån figuren framgår att merparten av respondenterna ansåg att rådgivningen om
finansieringsmöjligheter utifrån deras behov var relevant eller mycket relevant. Det var nio
av elva som ansåg detta30. Vidare var det åtta av elva som svarade att rådgivningen kopplat
till förslag på möjliga finansiärer var relevant eller mycket relevant. En del av
rådgivningen som lyfts på hemsidan handlar om att förbereda sökande inför eventuellt
besök hos banken. Av respondenterna var det fyra av elva som ansåg att rådgivningen
kopplat till bankbesök var relevant eller mycket relevant. För denna fråga var det dock tre
som svarade vet inte/erhöll inte.
Tre av de intervjuade verksamheterna hade redan klart med affärsplaner m.m. och hade
därmed inte någon direkt rådgivning i anslutning till ansökan. Den intervjuade som hade
haft rådgivning tyckte att den hade varit bra. Som även syns i fritextsvar var det för en
svarande en viktig del att Mikrofonden kom ut till företaget på plats. Man hade då både fått
hjälp med ansökan samt kontakt med bank.
Det var endast två svarande av de som fått avslag som svarade på frågan om relevans
kopplat till rådgivning vilket gör att det är svårt att dra några generella slutsatser. Detta
även utifrån att svaren skiljer sig markant åt.

30

En svarade vet inte/erhöll inte.
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Figur 4: Relevans kopplat till rådgivningssituationer – avslag
Finansieringsmöjligheter utifrån era behov?
Budget, ekonomi och affärsplan för ert företag?
Förslag på möjliga finansiärer?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Inte alls relevant

mindre relevant

Varken eller

Relevant

Mycket relevant

Vet inte/erhöll inte

Tabell 12: Fritextsvar andra typer av rådgivning som ni erhöll
Fritextsvar – erhållit garanti
Det kändes bra att få uppföljning och rådgivning på plats
Nej
Generös delning av kunskap/erfarenheter av Jan Svensson
Samtal kring vår verksamhet och om hur vi kan utveckla den.
God förståelse för utmaningarna som vi entreprenörer brottas med.
Fritextsvar – avslag
Om vi valde att bli en ekonomisk förening eller cooperativ så kunde dom hjälpa oss, det
verkade vara viktigare än vad för verksamhet vi bedrev.
Källa: Enkät

5.8 Utvecklingsmöjligheter
I både intervjuer och i enkät ställdes frågor om utvecklingsmöjligheter. I intervjuerna
framkommer att till stor del ser man att utvecklingsmöjligheterna hänger ihop med bland
annat driftsbudget och målgrupper som tagits upp tidigare. Som en intervjuad lyfte att om
man skulle får mer medel skulle man kunna arbeta med både nya produkter och
marknadsföra dessa.
Vad gäller målgrupper har det tidigare lyfts i rapporten att flera intervjuade anser att
Mikrofonden borde komma ut mer till föreningslivet och då i hela Västra Götaland. En
intervjuad lyfter till exempel att det är mycket fokus på ekonomiska föreningar men det
finns andra stora föreningar som också skulle vara bra att nå. Denna intervjuade lyfter till
exempel att:
”Vi har bygdegårdar och hembygdsföreningar som borde renoveras. Folkets hus och
parker som också borde ha kredit”.
En annan grupp som även lyftes tidigare är föreningar till exempel sådana som får
landsbygdsstöd. Dessa skulle enligt en intervjuad kunna behöva stöd i form av kontokredit
och som skulle kunna vara ett utvecklingsområde även hen även lyfter att det kan finnas
administrativa problem kopplat till att man inte kan söka innan man får pengarna. Ett
förslag som lyftes är att det är dags att göra en kartläggning vad det finns för behov i de
olika delregionerna och hur Mikrofonden kan stötta en utveckling.
Därutöver lyftes i vissa intervjuer samverkansaktörer som idag saknas eller där samverkan
borde utvecklas. Det lyftes att det handlar om Coompanion och Hushållningssällskap.
Kommunerna och företagsnätverk nämns av en intervjuad som möjliga att nå längre med.
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Den intervjuade ser inte kommunalförbunden som någon naturlig kontaktyta medan en
annan gör det. ALMI och Nyföretagarcentrum lyftes komplettera Mikrofonden Väst. En
aktör som också lyftes fram av en intervjuad är Länsstyrelsen i form av Leader.
I enkäterna till verksamheterna fanns också möjligheten att svara på frågorna:



Har du idéer på hur Mikrofonden kan utveckla sin verksamhet?
Har du något övrigt att lyfta kopplat till Mikrofonden Väst?

Även i intervjuerna av de som erhållit en garanti ställdes frågor om det finns områden som
Mikrofonden Väst borde förbättra och utveckla. Tidigare i utvärderingen lyfte vi att en
intervjuad önskade att processen förtydligas så att sökande vet hur lång tid ett besked
förväntas ta nämnde. Ett par av de intervjuade lyfte även Mikrofondens målgrupp och om
möjligheten till breddning utifrån att även andra företag skulle kunna behöva hjälp. Till
exempel lyftes att det borde kunna gå att vara ett aktiebolag så länge det handlar om socialt
företagande. Slutligen lyftes även fram av en intervjuad att Mikrofonden har en viktig roll
och kanske kunde de jobba än bredare till exempel med utbildning då det kan behövas ett
mer ”ekonomiskt tänk” i företag som drivs av idealism.
Nedan anges de fritextsvar som kom in på de ovan nämnda enkätfrågorna.
Tabell 13: Hur kan Mikrofonden utveckla sin verksamhet?
Fritextsvar – erhållit garanti
Mikrofonden tror jag är väldigt viktig och har idag inte så mycket insyn i dess verksamhet så jag
har svårt att ge synpunkter.
Det behövs vid start av investeringskrävande verksamhet
Marknadsföring så fler känner till den. Inte minst gentemot idéburna organisationer som kan
behöva hjälp med ekonomisk rådgivning och ekonomiska garantier.
Fördjupat samarbete med andra aktörer som sysslar med finansiering, t.ex. Connect Väst
Fritextsvar – avslag
Se mer på idéernas potential och inriktning än politisk agenda att aktiebolag är odemokratiska
och tvinga entreprenörerna att bli ek. För. Coopersriv mm
Förenkla ansökningsförfarandet.
Det var ett ganska krångligt och långt förfarande av inlämnade av uppgifter och
kompletteringar.
Tabell 14: Något övrigt att lyfta till Mikrofonden Väst
Fritextsvar – erhållit garanti
Berätta mer om vad ni givit stöd till
Får alltid ett vänligt och professionellt bemötande!
Viktigt att denna typ av stöd finns!
Fritextsvar – avslag
Tanken är good, tyvärr sitter samma personer som alltid suttit på liknande positioner även i
Mikrofonden. Companion har för stort inflytande i Mikrofonden och rekommenderar alltid
samma sak, det dom kan och tror på, cooperativ, resten gör sig inte besvär/får avslag. Ta in nytt
folk i bedömningskommitteerna som är oberoende och kan företagsbyggande på riktigt.
jag tyckte ansökningsförfarandet var mycket svårt och det fordrades väldigt mycket arbete för
att skriva en ansökan. Det slutade med att vi gav upp och aldrig fullföljde ansökan.
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6.

Resultat

Det finns redan tidigare i utvärderingen angivet olika resultat i form av till exempel
beviljade garantier kopplat till måluppfyllelsen. I detta kapitel lyfts särskilt de indikatorer
som tagits upp i regionutvecklingsnämndens beslut för perioden 2016-2018.
Tabell 15: Indikatorutfall
Indikatorer
Antal nya arbetstillfällen
Antal nya företag,
organisationer
Antal individer i entreprenörsfrämjande
åtgärder
Antal individer som för
rådgivning

Antal företag som får
finansiering
Antal kommuner
involverade i
samarbetet
Mobiliserat kapital till
social ekonomi i VG
Antal finansiärer
involverade

År
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2015

Förväntat utfall
Kv
Män
6
4
6
4
6
6

60
80
80
60
30
20
20
25

45
80
80
60
25
20
20
20

Tot
10
10
12
4
4
4
105
160
160
120
55
40
40
45
10
10
10
10
4
4
5
8
8
8
8

Utfall
Kv
Män
Tot
8
6
14
8
6
14
Redovisas efter avslut
1
2
Redovisas efter avslut
67
47
114
76
76
152
65
60
125
Redovisas efter avslut
30
26
56
21
23
44
23
24
47
Redovisas efter avslut
7
7
7
Redovisas efter avslut
2
2
Redovisas efter avslut
12
12
Redovisas efter avslut
17

Källa: Beslut VGR respektive slutrapporter inskickade av Mikrofonden Väst

I ovanstående tabell framgår en viss variation utifrån om verksamheten nått sitt förväntade
utfall. Som kan noteras låg man något under det förväntade utfallet vad gäller indikatorn
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter både för 2016 och 2017. Det förväntade
utfallet justerades ner 2018 till att mer följa utfallet 2017. För indikatorn Antal individer
som får rådgivning har utfallet legat något högre än förväntat utfall. Utifrån vad
utvärderingen har kunnat sammanställa kring målen och specifikt målet som avser Att ge
stöd och vägledning till etablerade sociala företag och verksamheter inom social ekonomi
med särskild fokus på att hitta modeller som kan utvecklas till sociala innovationer så
överensstämmer inte dessa uppgifter indikatorn om rådgivning.
Vad gäller indikatorn Antal företag som fått finansiering anges sju som utfall för
respektive 2015, 2016 och 2017 vilket är lägre än de förväntade antalet 10 företag. Varken
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förväntat utfall eller utfall stämmer överens med den måluppfyllelse som angetts kopplat
till finansiering. Där anges som förväntat utfall 8, 10, 12 respektive 10 företag för åren
2015 till 2018. Det utfall som där anges är för 4 beslut för 2015, 10 beslut för 2016 och 7
beslut för 2017. Då det för målutfallen finns angivna verksamheter så finns en osäkerhet
vad som redovisats vad gäller indikatorn.
Mikrofonden Väst har nått ut till så många kommuner som man hade förväntat sig enligt
indikatorn Antal kommuner involverade i samarbetet. Här handlar det inte heller om nya
kommuner som anges utan de två som lyfts både 2016 och 2017 är Bengtsfors och
Göteborg.
Slutligen vad gäller indikatorerna Antal nya arbetstillfällen respektive Antal nya
företag/organisationer har man för den första nått ett högre utfall än förväntat medan för
den andra har resultatet varit det omvända.
Långsiktiga effekter
De långsiktiga effekter som Mikrofonden Väst lyfter i ansökningarna till
regionutvecklingsnämnden är ”Tillväxt och ökad ekonomisk hållbarhet samt nya sociala
innovationer bland organisationer inom social ekonomi i alla delar av Västra
Götalandsregionen, vilket i sin tur leder till bättre folkhälsa, demokrati, integration i
regionen, vilket projektet bidrar till genom att erbjuda finansiering, garantier till dessa
organisationer”.

7.

Koppling till styrdokument

I besluten till Mikrofonden Väst lyfts att satsningen primärt ligger inom den prioriterade
VG2020-frågan Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
och sekundärt inom Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap. Utvärderingens
bedömning är att Mikrofonden ligger inom angivna prioriterade VG2020-frågor.
Inledningsvis kan också sägas att det redan i inledningen av Västra Götaland 2020
(VG2020) lyfts ett antal aktörer som är centrala för genomförandet av strategin. Där lyfts
bland annat att ”föreningslivet och andra aktörer inom den sociala ekonomin betyder
mycket för att skapa engagemang, bredd och spets i ett utvecklingsarbete som omfattar
hela Västra Götaland och som närmar sig Västra Götalands invånare på ett än tydligare sätt
än hittills”.
Vidare i VG2020-området Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
lyfts att det är viktigt ”att bidra till ett starkt företagsklimat och till att en mångfald av
företag och företagsformer har bra förutsättningar”. Och detta anges inte minst gälla den
sociala ekonomin. I de prioriterade frågorna kopplade till Ett gott klimat för kreativitet,
entreprenörskap och företagande lyfts under frågan om att förverkliga idéer och starta
företag att det behövs riktade åtgärder ”för att underlätta för nya företag inom
tjänstebaserade näringar, som vård och omsorg, besöksnäring, kulturella näringar och för
utveckling av socialt entreprenörskap. Företagandet bland medborgare med utländsk
härkomst ska stimuleras. Nya finansieringsformer och modeller för värdering ska utvecklas
som tar större hänsyn till jämställda och socialt och miljömässigt hållbara idéer.”
I övrigt nämns social ekonomi under den prioriterade frågan Lösa urbana utmaningar i de
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större städerna utifrån att det behövs generella insatser för att hantera dessa utmaningar.
Här nämns exempel som kopplingen utbildning/arbetsliv, validering, entreprenörskap och
social ekonomi.
Kopplingen till programmet för social ekonomi lyfts i besluten vara till insatsområdet
Social innovation och socialt entreprenörskap där målet är att ”möjliggöra till
föreningsutveckling och till att nya företag, metoder, tjänster, produkter och processer
utvecklas.”

8.

Horisontella kriterier

8.1 Miljö
Enligt ansökningarna till regionutvecklingsnämnden lyfts att det finns ett tänk kring
miljöpåverkan både i organisationen där till exempel telefonmöten används. Vidare lyfts
att man i bedömningen av verksamheter inkluderar social- och miljömässig påverkan och
nytta. Som ett resultat av detta lyfts att miljönyttan av flera finansierade verksamhet blivit
synlig, till exempel hållbara transportlösningar som minskar miljöpåverkan i staden.
I slutrapporterna från bland annat 2016 och 2017 lyfts som i ansökan att de ofta har
telefonmöte i styrelsen istället för fysiska möten. De lyfter även att deras arbete
genomsyras av miljötänk och de informerar om finansiering till aktörer inom
miljöområdet. I rapporten från 2015 och 2016 nämns här Ekocentrum, Studiefrämjandet
och föreningen för delandeekonomi.

8.2 Jämställdhet
I ansökan för 2018 lyfts att de målgrupper man vänder sig till omfattar och inkluderar de
grupper som har svårare att få tillgång till finansiering till start och utveckling av företag
och verksamheter. En av dessa grupper är kvinnor, andra är unga och personer med
utländsk bakgrund. Ett exempel som lyfts är ett socialt företag med syfte att integrera
kvinnor med utländsk bakgrund på arbetsmarknad. I ansökningarna tidigare lyfts även att
man kommer att arbeta för att ha en bredd i urvalet av pilotgrupper, med bra balans mellan
män och kvinnor.
I ansökan lyfts även att aktiviteter kommer att planeras, kommuniceras och genomföras så
att det främjar kvinnors deltagande och breddar bilden av företagare och vem som kan få
finansiering.
I de slutrapporter som gåtts igenom för utvärderingen lyfter Mikrofonden Väst att de har en
bra mix av män och kvinnor i pilotgrupper/kunder, styrelse och samarbetspartners. De
lyfter även att de arbetar aktivt med frågan genom att designa kommunikation med ett
jämställdhetsperspektiv samt att de har utvecklat jämställdhetsperspektivet i deras
KreditPM och i deras beredningsprocess. I rapporten för 2015 lyfts även att de har
utvecklat sin affärsplan med ett jämställdhetsperspektiv.
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8.3 Integration
En av målgrupperna är arbetsintegrerande sociala företag och andra verksamheter inom
social ekonomi lyfts i ansökningarna som bra verktyg för att inkludera människor som har
svårt att komma in på arbetsmarknaden, däribland människor med annan etnisk bakgrund. I
2018 års ansökan lyfts även att de arbetar med att utveckla sin marknadsföring att omfatta
till exempel fler språk.
I 2016 års slutrapport lyfts att många kommer in med ansökningar till investeringar har
målgrupper som berörs av integration. I rapporten lyfts att man arbetat aktivt och nått
ytterligare invandrarföreningar via olika kanaler. I 2015 års rapport lyfts här som exempel
att man nått invandrarföreningar via Göteborgs stads Idrotts- och föreningsförvaltningen.
Exempel på garantier som lyfts i slutrapporter är Mashalla som anställer och involverar
stora invandrargrupper till sysselsättning (2016 års rapport) och Swesom ideell förening
som har produkter som riktar sig specifikt till den somaliska gruppen och dess barn (2015
års rapport)

9.

Reflektioner från samhällsanalys

Syftet med utvärderingen är att få ökad kunskap kopplat till av Mikrofonden Västs
verksamhet med fokus på process, mål och resultat. Genomförandet har skett i form av
intervjuer, enkät samt genomgång av material. De uppgifter som tas upp för perioden fram
till 2013 avser Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland. Nedan följer
kommentarer bland annat kring de utmaningar som lyftes i utvärderingen kopplat till
genomförande och organisation och därefter måluppfyllelsen och resultat.

9.1 Organisation och genomförande
Inledningsvis kan konstateras som togs upp i utvärderingen att den sammanfattande bilden
från intervjuerna att såväl organisationen som genomförandet i stort fungerar bra. Det finns
dock vissa utmaningar, bland annat en liten driftsbudget som innebär begränsade
möjligheter till marknadsföring. Vidare lyfts att hanteringen av ansökningar tar tid och att
styrelsen består av många ledamöter och suppleanter. Även enkätsvaren är till stor del klart
positiva där tretton av femton svarande menar att Mikrofonden Väst har bidragit till en
utveckling av deras företag. Endast tre stycken svarade på enkäten som gick till de som
erhållit avslag vilket gör att det är svårt att dra några generella slutsatser.
Begränsad driftsbudget
Den budget som finns innebär att genomförandet ska ske på drygt 10 timmar i veckan samt
viss tid som ligger på Coompanion. Sammanlagt blir det ungefär 13 timmar i veckan som
ska täcka genomförandet. Merparten av de intervjuade lyfter just den begränsade
driftsbudgeten som en av orsakerna till att man inte når ut till fler. Med en större
driftsbudget skulle man kunna marknadsföra mer samt möta fler från målgruppen. I flera
av de intervjuer som genomförts både av styrelseledamöter som företag lyfts
verksamhetsledaren fram. Det innebär att genomförandet till stor del, utöver styrelsens
arbete, handlar om verksamhetsledarens arbete. Detta försöker man lösa bland annat med
att ta in praktikanter samt ha rutinbeskrivningar. Den begränsande organisationen är även
en anledning till att det finns en förhållandevis stor styrelse med åtta ordinarie ledamöter
och sju suppleanter. Det är också en styrelse som består av aktörer som berörs av insatser
kopplat till verksamheter inom social ekonomi. Det handlar om såväl ett delregionalt
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perspektiv men även finansiärssidan är representerade liksom representanter för
målgruppen.
Som också lyfts kräver den begränsad driftsbudget bra rutiner och en effektivitet.
Utvärderingen visar att det finns rutinbeskrivningar och att man använder till exempel
andra verksamheters informationskanaler för att nå ut. Även om detta finns kan det finnas
en viss sårbarhet då intervjuerna visar att genomförandet till stor del ligger på
verksamhetsansvarig. Det lyfts dock fram av den verksamhetsansvarige att de har
upparbetat rutiner inte minst genom samarbetet med Coompanion. Det finns därför
personer som kan ta över till exempel kreditberedning vid behov om det kommer många
ansökningar samtidigt eller om den verksamhetsansvarige är frånvarande.
Målgrupperna
Som anges ovan lyfts att man vill nå ut till fler från målgruppen. I intervjuerna lyfts olika
verksamheter som man skulle kunna satsa mer på. Det finns ingen tydlig statistik som
avser hur stor Mikrofonden Västs målgrupp är. Detta då det inte enbart handlar om antal
föreningar utan att det ska vara föreningar som vill investera och driva något affärsmässigt.
Sammanlagt har under perioden 2007-april 2018 totalt 65 garantier31 ställts ut. För åren
2015-2018 som utvärderingen avser är det 27 garantier som pågår eller är avslutade.
En aspekt kopplad till målgrupperna som lyfts i utvärderingen är att de medel som finns till
förfogande hos Mikrofonden Väst i vissa fall är begränsande för de föreningar, till exempel
fiberföreningar, som önskar göra större investeringar. Mikrofonden Väst har arbetat med
att få in fler kommuner som satsar förlagsinsatser liknande det som Bengtsfors kommun
gjort även om just detta samarbete nu är avslutat. Göteborgs stad har som tagits upp i
utvärderingen gett Mikrofonden Väst ett lån för att kunna arbeta mot målgruppen i
Göteborg. Inom ramen för dessa medel finns en möjlighet att ge garantier även till sociala
företag (aktiebolag). Denna möjlighet finns inte i övriga delar av Västra Götaland och där
det kan vara bra att se på framöver.
En aspekt kopplat till målgrupper är gränsdragningen till ALMI då det finns exempel på
sökande som erhåller stöd såväl från ALMI som Mikrofonden. Intervjuerna i utvärderingen
visar dock att även om det sker så når Mikrofonden vissa aktörer som inte är aktuella för
ALMI, till exempel föräldrarkooperativ, bygdebolag mm. Det tyder därför på att man
snarare kompletterar varandra än konkurrerar.
Delregionalt perspektiv
Man kan utifrån sammanställningen av beslutade garantier konstatera att det är en tydlig
fokusering på Göteborg stad. Av de 57 nyttjade garantier som är aktiva eller avslutade
avser 50 Göteborgsregionen och då framförallt Göteborgs stad. Vad gäller de andra
delregionerna är resultatet fyra för Fyrbodal, två för Sjuhärad och en för Skaraborg. Ser
man enbart på de senaste fyra åren är det endast två av dessa som ställts ut. Detta har
troligen till viss del med det lån till Mikrofonden Väst som Göteborgs stad lagt in på 5
miljoner kronor som nämndes ovan. Det är dock även så att tyngdpunkten före 2015 låg på
Göteborg och att det därför även kan ha att göra med, som också tas upp i utvärderingen,
att antalet föreningar i behov är större i Göteborg samt att det utanför Göteborg finns andra
finansieringsalternativ. Tyngdpunkten på Göteborg är en aspekt som lyfts fram av en
intervjuad som ett problem. Ett konkret förslag som lyftes från en intervjuad är att det är
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Här ingår åtta beviljade garantier som inte nyttjades av sökande.
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dags att göra en kartläggning vad det finns för behov i de olika delregionerna och hur kan i
så fall Mikrofonden stötta en utveckling. Bilden av att koncentrationen till Göteborg är ett
problem är dock inte genomgående utan andra lyfter att berörda föreningar erhåller annan
finansiering där Mikrofondens garanti inte behövs. I princip alla intervjuade lyfter dock att
det är viktigt att lyfta att Mikrofonden har en viktig roll i att ge rådgivning om finansiering
för sociala företag och föreningar även om detta inte alltid leder till att man ansöker om
finansieringsstöd. Det handlar till exempel om att få fler från målgruppen att våga att låna
för investeringar. Denna del av verksamheten lyfts som viktig för hela Västra Götaland.
Vi håller med i det konkreta förslaget om en kartläggning vad gäller behovet i de olika
delregionerna och hur Mikrofonden kan stötta en utveckling hos målgrupperna. Detta inte
minst utifrån att det inte finns någon tillgänglig statistik på målgruppen och då antalet
garantier till största del tillfaller verksamheter i Göteborg. En kartläggning skulle också
kunna visa på behovet av rådgivning om finansiering vilket utifrån intervjuerna bedöms
vara en fråga för hela Västra Götaland. Att ha i åtanke här kopplat till det delregionala
perspektivet är att en ökning av antalet kontakter kan anstränga den driftsbudget som finns
idag vilket gör att samarbete med till exempel Coompanion är viktigt.
Erbjudandet
Ovanstående kommentar kopplat till rådgivning handlar om Mikrofonden Västs
erbjudande. Här lyfts att det finns en avgränsning mellan vad är Coompanions respektive
Mikrofondens roll. Det verkar dock från de intervjuades sida inte innebära något problem
med gränsdragningen. Då det handlar om rådgivning kopplat till finansiering är det
Mikrofonden Väst och verksamhetsansvarig som får ta det. I enkäten frågades om kunskap
och kompetens hos de som arbetar vid Mikrofonden. Här svarade tolv av femton att det
fanns mycket god kunskap och kompetens, två svarade god kunskap och kompetens medan
en valde att inte svara på frågan.
I utvärderingen går vi inte in på de olika erbjudande som Mikrofonden har utan konstaterar
att det är garantier som är det som framförallt genomförs. Om delen som handlar om att
placera i kapital i förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar samt aktiekapital i
medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag kommer att öka går utvärderingen inte in på.
Även om det inte i utvärderingen inte lyfts några problem med gränsdragning med till
exempel Coompanion är det en viktig aspekt att ha med i framtida eventuella beslut om
medfinansiering då Västra Götalandsregionen idag är medfinansiär till båda. För
målgruppen spelar kanske inte detta någon roll men som medfinansiär är det en viktig
aspekt.
Administrativ hantering
Intervjuerna ger till viss del en splittrad bild vad gäller hanteringen av till exempel
garantier. Det är vissa som anser att det är möjligt att här se över processen och
effektivisera den medan andra anser att den fungerar väl. Även företagen som intervjuades
ger en något splittrad bild. Någon lyfter att det gick snabbt när de skickat in sin affärsplan
medan en annan säger att processerna bör förenklas eller i alla fall tydliggöras så att den
sökande vet om att det tar en viss tid att få svar. Vidare lyfts av flera att Mikrofonden
vänder sig till en målgrupp som inte alltid har kunskap i hur man tar fram de planer, till
exempel affärsplan och likviditetsplan, som krävs inför att en ansökan kan lämnas in. Detta
gör att det kan ta sin tid innan Mikrofonden formellt kan behandla ansökan. Något som
lyftes upp i en av intervjuerna är att det är Mikrofonden Sverige som är den som är
finansiellt institut och därmed den som formellt ställer ut garantierna. Den intervjuade lyfte
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upp att då det nu blir fler och fler regionala Mikrofonder så kanske processerna kring detta
kan effektiviseras.
Utvärderingen kan inte utifrån sin genomgång säga om det är så att processerna inklusive
de krav som ställs kan förenklas. Då några lyfter detta så kan det dock vara bra att titta på
även om det finns en viss formalia runt beredning och utställande av garantier som inte går
att minska. Processerna kan dock kanske utvecklas genom att handlingar digitaliseras,
rutiner ses över m.m.
Styrelsens storlek
Styrelsens storlek tas upp av vissa i samband med organisation och genomförande. Även
här ges en något blandad bild där någon lyfter att storleken på styrelsen innebär att det blir
svårstyrt och kanske inte fullt effektivt medan andra tycker att man har lyckats jobba
strategiskt med telefonmöte och mindre grupper i gruppen.
Som vissa lyfter hänger styrelsens storlek samman med den begränsande driftsbudgeten.
Det utvärderingen bedömer oavsett styrelsens storlek så är det av vikt att Mikrofonden
Väst fortsätter att samarbeta med många olika aktörer för att nå ut till sin målgrupp samt
för att erhålla förlagsintäkter.

9.2 Mål och måluppfyllelse
Som tas upp i utvärderingen finns ett antal mål uppsatta i de beslut som
regionutvecklingsnämnden fattar. Det handlar även om olika typer av mål och även i vissa
fall mål som snarare handlar om en verksamhet. Utvärderingen anser därför att
verksamheten borde gå igenom målen utifrån en mållogik, dvs att det finns såväl
kortsiktiga operativa mål till mer långsiktiga strategiska mål.
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Utifrån ett utvärderingsperspektiv är det vår bedömning är att man skulle behöva fokusera
på ett färre antal mål som beskriver verksamheten och vart man vill nå. Det handlar om att
få mål som är relevanta, realistiska och mätbara med tydliga uppföljningsindikatorer,
exempelvis:
1) Att möjliggöra finansiering av sociala företag och verksamheter: dvs att ge
garantier till målgruppen så att dessa kan erhålla banklån. Detta mål kan sedan
kvantifieras i form av indikatorn antal företag som erhåller finansiering och till det
även belopp som ställs ut fördelade på geografisk spridning på delregional
alternativ kommunal nivå.
2) Att ge stöd och vägledning till etablerade sociala företag och verksamheter inom
social ekonomi med fokus på finansiering, dvs rådgivning till målgruppen och som
sedan kan mätas i form av indikatorn antal individer som får rådgivning och/eller
antal företag som får rådgivning och som sedan beskrivs utifrån geografisk
spridning på delregional nivå.
3) Att utveckla samverkan med olika aktörer till stöd för de sociala företagen och
verksamheterna, dvs en samverkan som innebär nya finansieringslösningar eller
andra samverkansaktiviteter. Här bör ingå det arbete som sker bland annat mot
kommuner för att kunna få in mer kapital till Mikrofonden Väst men också i
samverkan för att nå ut geografiskt och mot olika målgrupper. Här kan indikatorn
antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkan
användas. Och i slutrapporterna bör antalet sedan specificeras utifrån till exempel
fördelning på kommuner samt aktörer som används för att nå ut till målgruppen.
Som vi redan har varit inne på kopplat till föreslagna mål bör det finnas en tydlighet i hur
målen ska mätas. Idag finns det en skillnad i de utfall som anges kopplat till specifika mål
gentemot det som tas upp som utfall kopplat till indikatorer. Utvärderingen anser till
exempel att målet som visar på stöd och vägledning till etablerade sociala företag och
verksamheter borde kunna mätas med indikatorn som avser antal individer alternativt
företag i rådgivning. Vidare bör en översyn av vilka indikatorer som används göras. I
tidigare beslut anges till exempel antal nya arbetstillfällen respektive antal nya företag och
organisationer. Här är frågan om detta är möjligt att mäta i samband med att en garanti
ställs ut. Det handlar som utvärderingen ser det snarare om en mer långsiktig effekt av
genomförandet. Vidare anges även till exempel indikatorn hur många kommuner är
involverade i samarbetet. Vi tolkar det som att det handlar om vilka kommuner som har
satsat medel genom förlagsinsats (Bengtsfors) alternativt lån (Göteborgs stad). Det årliga
utfallet här är därför två medan indikatorn hade kunnat vara mer av intresse om den
fokuserat på nya kommuner som gått med alternativt att arbetet beskrivs.
Vi tror även att den beskrivning som ges i slutrapporterna kan utformas tydligare kopplat
till det som genomförts. Idag beskrivs förväntningarna tydligt även i slutrapporterna men
däremot saknas en systematisk sammanställning över måluppfyllelsen för alla olika mål
och förtydligande till varför man till exempel inte uppnått ett mål. Vi ser även att det kan
vara bra att slutrapporterna specifikt lyfter vilken roll som Mikrofonden Väst har haft.
Detta är inte minst viktigt utifrån gränsdragningen gentemot Coompanion.
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9.3 Koppling till styrdokument
Som angavs inledningsvis finns det sedan i år en nationell strategi för sociala företag med
målet ”att stärka utvecklingen av sociala företag, så att dessa bättre kan delta i att lösa
utmaningar i samhället samt bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder
socialt företagande och sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett
hållbart samhälle”32. Inom strategin lyfts att man kopplat till finansiering ska ”bidra till att
öka kunskapen om och förmågan för privata och offentliga investeringar i sociala
företag”. Det nämns dock också att detta inte avser att skapa separata riktade stöd. Utifrån
detta och att även fler regionala mikrofonder skapas kan Mikrofonden Väst säkert ha en
betydelse framöver för att bidra till att utveckla sociala företag och verksamheter.
Verksamheten bedöms också ligga i linje med såväl Västra Götalandsregionens program
för social ekonomi samt ett par av de prioriterade frågorna i Västra Götaland 2020
(VG2020) bland annat frågan som avser att skapa en mångfald av företag och att olika
företag och företagsformer har bra förutsättningar.

9.4 Horisontella perspektiv
I såväl ansökningar som slutrapporter beskrivs insatser som avser de horisontella
perspektiven miljö, jämställdhet och integration. Beskrivningarna består både av sådant
som Mikrofonden Väst som organisation beaktar, till exempel att använda telefonmöten för
att undvika ett resande, till att beakta perspektiven i genomförandet av garantier. Det finns
en tendens till en rutinmässig beskrivning av genomförandet i slutrapporterna där texterna
till viss del är densamma över åren. I vissa fall lyfts dock konkreta exempel som
konkretiserar förståelsen för verksamhetens påverkan vilket tydliggör vad som gjorts.

Regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social
innovation, dnr N2018/00710/FF.
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Bilaga 1
Genomförda intervjuer
Personer

Organisation

Claes Bergqvist

Hela Sverige ska leva Sjuhärad

Sven Bartilsson

Coompanion Göteborgsregionen

Susanne Robertsson
Björn Andersson
Mats Mellblom

Business Region Göteborg
JAK Medlemsbank
Coompanion Skaraborg

Camilla Olsson

Coompanion Fyrbodal

Per-Olov
Magnusson
Carina Krii
Maria Henriksson

Roll kopplat till
Mikrofonden Väst
Styrelseledamot (ordf)
Styrelseledamot
(vice ordf)
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot/
delregional kontaktperson

Coop Väst

Tidigare styrelseledamot

Coompanion Sjuhärad
Coompanion Skaraborg

Delregional kontaktperson
Delregional kontaktperson
Tidigare suppleant i
styrelsenn
Verksamhetsansvarig
Verksamhet som erhållit
garanti
Verksamhet som erhållit
garanti
Verksamhet som erhållit
garanti
Verksamhet som erhållit
garanti

Christina Adpestedt

ALMI Företagspartner Väst

Jan Svensson
Desiree Elofsson
Johansson

Mikrofonden Väst

Erik

Kosterträdgårdar

Johan Öqvist

Prata på riktigt

Johan Nordlund

Samjobb

Vedungsbageriet i Sandhult

Bilaga 2
Ledamöter och suppleanter i styrelsen fram till stämma 16 april.

Det är denna lista som använts i samband med utvärderingen. Vid stämman 16 april 2018
beslutades om vissa nya ledamöter. Fyra av de ordinarie i listan nedan är kvar i styrelsen
även efter stämman.
Ordinarie ledamöter

Organisationen

Claes Bergqvist (ordf)
Sven Bartilsson (vice ordf)
Susanne Robertsson
Björn Andersson
Vakant
Dan Nyberg
Mats Mellblom
Camilla Olsson

Hela Sverige ska leva Sjuhärad
Coompanion Göteborgsregionen
Business Region Göteborg
JAK Medlemsbank
ALMI Partner Väst
Coop Väst
Coompanion Skaraborg
Coompanion Fyrbodal

Suppleanter

Organisation

Ingrid Westerfors
Ulf Clark
Said Abdu
Victoria Espe
Thomas Röstell
Karin Östring Bergman
Jan Alexandersson

Ekobanken
Coop Väst
Studieförbundet Vuxenskolan
Mashallahgruppen
Pling transport
Sociala ekonomins råd
Sociala ekonomins råd

Bilaga 3
År

Mål

2015

Etablera och sprida Mikrofonden Västs affärsmodell och metoder
Utveckla samarbetet med VGR, BRG, Göteborgs stad, Mikrofonden Sverige m.fl. för att utveckla finansieringslösningar för social ekonomi
Att nå ut till fler sociala företag och social ekonomins aktörer om Mikrofonden
Västs verksamhet och möjligheter till finansiering. Fyra särskilda
informationsinsatser i Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionen.
Att använda erfarenheterna från samarbetet med Göteborgs stad och Bengtsfors
kommun för att samarbeta med ytterligare två kommuner i regionen som kan
bidra till att utveckla finansieringslösningar för social ekonomi.
Att arbeta med att mäta social nytta, så kallad Social Impace Measurement

2015
2016

2016
2016 och
2017
2016 och
2017

Att i praktiken implementera samarbetet med BRG, Göteborgs stad och även i
en del andra kommuner, så att verksamheterna kan samfinansiera sociala
företag och sociala innovationer.

2018

Utveckla samarbete med VGR, BRG, Göteborgs stad, Mikrofonden Sverige och i
ytterligare tre kommuner i Västra Götaland.

2018

Genomföra fyra särskilda informationssatsningar i Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad
och Göteborg.

2018

Utveckla och testa nya samarbeten med offentliga myndigheter kring
finansiering för sociala företag

2018

Testa digitala verktyg för möten kring finansiell vägledning och
garantiansökningar

Uppföljningar och utvärderingar som genomförs
finns tillgängliga på www.vgregion.se/analysportalen

