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En ideell förening som arbetar för att 
impact-ekonomin ska växa genom ett ökat 
flöde av kapital till impact-investeringar



Hur särskiljer vi ansvarsfulla, hållbara och 
impact-investeringar?

Ansvarsfulla investeringar

Hållbara investeringar

Impact investeringar Ger mätbara positiva resultat på ett 
prioriterat samhällsproblem

Tar hänsyn till miljömässiga 
och sociala faktorer

Väljer bort skadliga verksamheter



Hur definierar vi impact?

• Impact är:
– Mätbara, positiva och väsentliga 

nettoeffekter 

– på prioriterade problem för samhälle och
otillräckligt tillgodosedda målgrupper och 
/ eller planeten

– som uppstår med intention

– som en följd av en investering eller ett 
investeringsobjekts verksamhet

– med additionalitet jämfört med nuläge 
och existerande lösningar och system 

– och som består över rimlig tid



Vad är en impact investering?

Företag eller 
organisationer

Insatser Investeringar

• Nyemitterade aktier i impact-
organisationer

• Lån
• Konvertibler

till impact-organisationer 
där likviden är öronmärkt för 
att ge organisationen 
förutsättningar för tillväxt på 
två eller tre resultatlinjer 
(finansiell, social och/eller grön 
resultatlinje)

Finansiering av insatser 
(tidsbestämda projekt) som 
levererar impact enligt tidigare 
specifikation genom:
• förvärv av andelar i en 

nyemitterad obligation
• genom lån

till organisationer som utför en 
sådan insats (t.ex. en utförare i 
ett social utfallskontrakt) eller 
köper en sådan insats (t.ex. ett 
lån till en offentlig part som 
köper en insats och återbetalar 
efter utfall) där likviden 
öronmärks till den speciella 
insatsen. 

• Finansiering av investeringar 
(byggnader, produktionslinjer, 
omställningar, reningsverk, 
förnybara energikällor, 
teknologi, innovation…)   som 
levererar impact enligt tidigare 
specifikation genom förvärv av 
andelar i en nyemitterad 
obligation eller  genom lån till 
organisationer som genomför en 
sådan investering där likviden 
öronmärks till den specifika 
investeringen. 



Styrelsen



Medlemmar

Banker
• SEB
• Nordea

• Handelsbanken
• Swedbank

• Danske Bank

Institutionella investerare

• Skandia
• Alecta

• Svenska kyrkan

Private Equity

• Summa Equity

Impact investerare
• Norrsken
• Leksell Social Ventures

• IKARE

• Lundin Foundation
• Blue Orchard Impact 

Investments

• ResponsAbility Nordics

Offentlig finansiering
• Kommuninvest

Inkubatorer och acceleratorer
• Reach for Change

• Inkludera
• SoPact

Rådgivare
• PwC

• Prosper Impact Consulting
• Good Harvest
• Effektfullt

• Phenix Capital

Idéburen sektor
• Rädda Barnen
• Fryshuset

• SOS Barnbyar
• Föreningen Svensk Elitfotboll

• Microfonden Sverige

Akademi

• Malmö Universitet
• Stockholms Handelshögskola

• Mötesplats social innovation

Offentliga myndigheter 
(observatörer)
• Region Stockholm

• Tillväxtverket
• Vinnova



Vad gör vi just nu?

• Tar fram en tydlig definition av impact, ska ges ut som 
en guide

• Tar fram en handbok för offentlig sektor i hur de kan 
använda impact-kapital för att driva innovation och 
effektstyrd utveckling (utfallskontrakt, sociala 
obligationer…)

• Rekryterar nya medlemmar 

• Lägger handlingsplanen för nya medlemmar



Ansök om medlemskap på
www.swedishnab.org

http://www.swedishnab.org/


Var med! Två grupper:

Definiera era utmaningar med 
att attrahera kapital

Definiera era utmaningar med 
att investera kapital


