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Nr 1.2020
Detta nummer av Goda Affärer planerades och producerades innan 
Coronapandemin bröt ut. Vi har valt att ändå publicera innehållet som 
var framtaget. Om du vill läsa mer aktuell information från oss med 
anledning av Coronapandemin finns det information på vår hemsida. 
 

När vi blickar tillbaka på 2019 kan vi se att 
det har varit ett år med en stabil och positiv 
utveckling av banken. I början av 2019 nådde 
banken för första gången en balansomslut-
ning på en miljard kronor. Resultatet för 2019 
uppgick till 2,8 mkr, nettoutlåningen ökade 
med 4 %, men justerat för ett stort lån som 
löstes som planerat i mars så ökade utlå-
ningen med 12 %, inlåningen ökade med 13 
% och medlemsinsatserna med drygt 5 mkr. I 
slutet av januari beslutade styrelsen att sätta 
en ny kurs på de tillkommande andelarna 
utöver grundinsatser på 1 306 kr/1 000 kr. 
Det innebär att värdet på de tillkommande 
insatserna ökat för alla Ekobankens ägare 
och att banken fortsatt sin ekonomiskt stabila 
utveckling. 

För femte året i rad blev Ekobanken etta i 
Fair Finance Guide i Sverige med 99 % upp-
fyllelse av kraven. Nytt för i år var frågor kring 
djurskydd, där banken nådde 100 % som 
enda bank i Sverige. Ekobanken har deltagit 
som medfinansiär i flera Vinnova-projekt un-
der året, dels kring Mikrofondens utveckling, 
dels kring utveckling av bygggemenskaper. 

Under hösten fick Ekobanken Södertälje 
kommuns Hållbarhetspris med motiveringen 
”…att banken arbetar med alla dimensioner 
av hållbarhet”. 

2019 var även ett händelserikt år in-
ternt i banken. Efter 21 år som bankens 
vd slutade Annika Laurén i samband med 
årsskiftet. Ny vd sedan 1 januari 2020 är 
Maria Flock Åhlander som arbetat i olika 
roller i banken sedan 2007. I samband med 
bankens stämma i april valdes Kristoffer 
Lüthi till arbetande styrelseordförande.  
Kristoffer har arbetat i olika roller i banken 
sedan 2001. Den här generationsväxlingen  
gör att Ekobanken, med grund i sin hit-
tillsvarande utveckling, kan fortsätta att 
utveckla och befästa sin position som det 
självklara valet för människor som vill att 
deras pengar ska användas så att samhäl-
let blir mer ekologiskt, socialt, kulturellt och 
ekonomiskt hållbart.

Tio år till 2030
Sedan de Globala målen 
introducerades och antogs 
för fem år sedan har Eko-
banken på olika sätt arbetat 
med att knyta an verksam-
heten till målen. Förutom 
möjligheten att sprida kun-
skap och hitta naturliga 
samtalstillfällen om dem 
valde Ekobanken tidigt att 
definiera sin utlåning i relation 
till de Globala målen. Vi vill 
som Sveriges mest hållbara 
bank självklart veta hur vår 
utlåning påverkar och stödjer 
dessa mål. Läs mer 
om Ekobanken och de 
Globala målen på s. 10 
eller i Årsredovisningen 
på ekobanken.se 

Du som är medlem och ägare 
i Ekobanken är välkommen på 
årets digitala stämma. Du kom-
mer att få en separat inbjudan 
per post med all information 
om hur årets stämma kommer 
att gå till och hur du anmäler 
dig. Med anledning av utbrot-
tet av Corona-viruset kommer 
den planerade minimässan och 
det öppna seminariet att skjutas 
på till senare. Håll koll på vår 
hemsida och våra sociala 
medier för datum.

Fortsatt stabil 
utveckling för 
Ekobanken
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Det här är mitt första ordförandeord efter åtta månader som 
styrelsens ordförande och efter tre företrädare som har 
innehaft den rollen under bankens första 21 år. Min företrä-
dare Ulla Herlitz har varit ordförande de senaste tio åren. 
När vi nu träder in i ett nytt decennium kan vi se att banken 
har utvecklats stabilt så här långt och att de som nu tar vid 
alla har intentionen att denna utveckling ska fortsätta. 

I Tyskland startade GLS Treuhand redan 1962 som sedan 
följdes av GLS Bank 1974. Företrädare för dessa finansiella 
verksamheter besökte Sverige många gånger under det sena 
1970- och tidiga 1980-talet och inspirerade människor här 
att 1980 starta Fria Kulturfonden som hade ett fokus på både 
gåvor och lån. I mitten av 1980-talet startades ett annat initia-
tiv, Spar och Låneassociationen SOLA som hade sin styrka i 
finansiering av skolor. När dessa slogs samman till Ekospar-
kassan 1992 växte verksamheten under några år till den grad 
att det lagmässigt blev en fråga om att dela upp verksamheten 
eller att starta en bank. Att starta en bank var redan då ett 
oerhört svårt uppdrag och nu, över 20 år senare, hade det varit 
omöjligt. När de avgörande stegen behövde tas var det Jan-
Erik och Annika Laurén med starkt bistånd av Lars Pehrson 
och Morten Gunge från systerbanken Merkur i Danmark som 
tog de avgörande stegen.  Annika Laurén blev den som kon-
kret fick kliva fram med sin känsla för vad som ska göras i rätt 
tid, tankekraft och förmåga att sätta sig in i tillämplig lagstift-
ning och vad den konkret innebär i en bank och vilja att göra 
vad som krävs för att verkligen åstadkomma något och få allt 
på plats. Annika blev på så vis den tydligaste av Ekobankens 
grundare och blev dess vd under 21 år. Jag vill rikta mitt stora 
och varma tack till henne för det hon har skapat för det finan-
siella systemet och för vad hon har lärt mig och många andra i 
organisationen under många år. 

Ekobankens nästa steg
Jag vill även uttrycka mitt och styrelsens stora förtroende för 
Maria Flock Åhlander som tar vid som bankens vd den första 
januari 2020. Hon har arbetat på olika befattningar i banken 
sedan 2007 och har den kunskap och erfarenhet som krävs för 
den roll hon nu axlar. Utöver att arbeta med frågan om ban-
kens nya ledning har styrelsen under 2019 även arbetat med 
bankens strategi för de kommande åren, bearbetat många och 
ibland utmanande lånefrågor och arbetat samman den nya 
styrelsekonstellationen som blev resultatet av stämman och 
fullmäktige i april.

De människor som nu tar vid har alla lång yrkeserfaren-
het och flera har arbetat många år i banken. På så sätt har de 
arbetat i bankens olika processer kring inlåning, betalningar, 
ekonomi och utlåning och har under årens gång också blivit 
väl förtrogna med bankens kultur. Att ta till sig och bli en del av 
den kultur som en hållbar bank utgör tar många år och kräver 
aktivt arbete med själva banken och dess kunder. Det är i det 
mänskliga mötet och hur svåra frågor hanteras som bankens 
kultur verkligen visar sig och utvecklas, utöver vad som syns i 
det yttre i form av formspråk, blanketter och tjänster. 

För att denna kultur ska leva vidare och fortsätta att ligga i 
framkant när det gäller hållbar utveckling krävs det av dem som 
nu tar sig an ledande befattningar i banken att se vilka som kan 

ta över i ytterligare nästa fas. Det är genom att olika människor 
och olika generationer arbetar parallellt som vi kan skapa en 
bank som är hållbar i flera dimensioner än den rent finansiella. 
Det är så vi kan arbeta med trygga förändringsprocesser. 

Ekobanken är en självklar del i många nätverk, både natio-
nella och internationella. En bank i sig är en samling nedteck-
nade processer baserade på ett avancerat regelverk och med 
en stark övervakning av både interna och externa revisioner. 
Inom denna ram bedrivs själva bankaffären, men det är i hur 
banken agerar i samhället som det verkligen syns vad en bank 
vill åstadkomma. En bank påverkar alltid samhället och för en 
hållbar och värdedriven bank är det vår roll i samhället som är i 
fokus och det är detta som skiljer oss från andra. 

Kraft att agera inom ramverket
En hållbar bank är ett verktyg för ekonomisk pragmatism efter-
som den arbetar inom de regulatoriska ramarna och inom det 
ekonomiska systemet för att skapa en hållbar utveckling. Med 
tanke på de accelererande klimatförändringarna och artmång-
faldens utrotning så är det bråttom att ställa om till ett mer 
hållbart samhälle. För att det ska vara möjligt har vi inte tid att 
vänta på eller skapa ett nytt ekonomiskt system utan vi måste 
arbeta inom det system som finns och se till att maximera 
nyttan inom dess ramar. Med planetens och mänsklighetens 
gränser som yttre ram arbetar vi för att på olika sätt närma oss 
ett mer hållbart samhälle. Bankens vision är att ställa kapital 
till förfogande för den omställning som världen behöver nu och 
framöver, ekologiskt, socialt och kulturellt och att medverka till 
att skapa ett finansiellt system som är till för människan.  

Att arbeta inom det finansiella systemet för att åstadkomma 
ett mer hållbart samhälle gör vi närmast tillsammans med våra 
internationella bankkollegor i Global Alliance for Banking on 
Values (GABV). Var och en av nätverkets sextiotal medlemmar 
arbetar på olika sätt och utifrån sina lokala förutsättningar för 
ett sunt finansiellt system genom att bedriva konkret bank-
verksamhet och visa på goda exempel. Det är viktigt att ban-
ker som arbetar för samhällsförändring inte gör det isolerat 
utan att det sker tillsammans med andra och att vi gemensamt 
skapar modeller för hur det ska ske. Bankerna i GABV vill 
givetvis expandera sin verksamhet och få den att växa. Samti-
digt vill vi stärka innehållet och bygga stabila företag som hål-
ler över tid och som fullföljer sin uppgift utan att gå omkull. Vi 
behöver också ha ett ledarskap i tanken och visionen om det 
hållbara samhället och finansmarknadens del i detta så att vi 
behåller vår innovationsförmåga och kreativitet. Det är på det 
sättet vi vill fortsätta att bygga Ekobanken.

Till sist vill jag rikta ett stort och varmt tack till bankens led-
ning, alla mångåriga och nytillkomna medarbetare, alla förtro-
endevalda i fullmäktige och styrelse som på olika sätt arbetar 
för att föra den här banken och dess potential för förändring av 
det ekonomiska systemet framåt!

Ordförande Kristoffer Lüthi 

Trygghet i förändring

”...det är i hur banken agerar i 
samhället som det verkligen syns 
vad en bank vill åstadkomma.”
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Vd Annika Laurén 

Intentioner och förhoppningar 
vid bankens start

   för 21 år sedan när Ekobanken 
startade som ett projekt för en ny sorts bank i Sverige 
hade lång erfarenhet av att arbeta inom ideella sektorn; 
med pedagogik, ekologi, omsorg, politik och välfärd. 
Målet var att etablera en bank för alla som delar en sam-
hällssyn där liv, livsprocesser och allas livsbetingelser 
prioriteras. En gemensam insikt hos grundarna var att det 
är nödvändigt att ta tag i kapitalets förstörande verkan i 
världen och försöka bearbeta de illusioner som flera av 
oss menade ligger till grund för dagens samhällsproblem. 
Det handlar om dogmerna om obegränsad tillväxt, kopp-
lingen mellan lön och arbete och att maximal avkastning 
alltid är något gott. 

De första åren
De första åren innebar hårt arbete att ställa banken på föt-
ter och få den godkänd i lagstiftningen för att växa och 
utvecklas. Vi trodde dock att många ideella organisationer 
och människorna i dem skulle upptäcka Ekobanken av sig 
själva som ett svar på deras önskningar och insikter, men det 
gick väldigt långsamt. Våra resurser för att öka kunskapen 
om Ekobanken ute i samhället var ytterst begränsade. Vi 
upplevde också att det saknades insikt hos många; att idén 
var tidigt ute och insikten om problemen inte delades av så 
många ändå. 

Ett erkännande
2010 kom ett riktigt erkännande när Ekobanken tillsammans 
med Merkur i Danmark och Cultura i Norge fick Nordiska 
Rådets miljöpris med motiveringen: ”Ekobanken… har på ett 
föredömligt sätt investerat i hållbara projekt och har haft det-
ta som en kärna i sitt arbete. Hela verksamheten bygger på 
gröna värderingar och de fungerar som en förebild för andra 
aktörer inom kapitalförvaltning.”

Hur kapital kan verka förstörande
Vi skrev redan 2010: ”Finanskapitalet, med sina krav på att så 
snabbt som möjligt få skörda vad människor med intelligens 
och hårt arbete får fram av jordens tillgångar, omintetgör inte 
sällan de ideella ansträngningarna. Det kapital som vi place-
rar i våra barns sparande i fonder eller våra pensionspengar 
går in i finansiella produkter som verkar förstörande på lev-
nadsbetingelserna för framtiden. Vad tjänar då några procent 
avkastning i pengar till – om det inte går att odla frisk mat 
längre i våra barnbarns samhälle, om det inte finns rent vatten 
som räcker till alla, om våra medmänniskor lever i stort och 
ovärdigt lidande? Vi borde aldrig nöja oss med en enbart en-
dimensionell avkastning på kapital som vi placerar, utan alltid 
kräva att det stödjer den utveckling vi vill ha och inte göder 
den utveckling vi inte vill ha. Det behövs inte bara insikt i hur 

pengar och ekonomi verkar, utan också aktiv handling.” 
”Om konsumenter och företag bytte bank och flyttade sina 

pengar och affärer till värderingsdrivna banker skulle många 
av de problem som orsakat finanskrisen försvinna. Genom en 
sådan självsanerande åtgärd skulle mycket möda och mycket 
skattepengar kunna sparas för bättre ändamål.”

Ekobanken som förebild
Ekobankens utveckling har aldrig stått stilla och typiskt har 
varit en jämn tillväxt, en årlig värdeökning på medlemsinsat-
serna, intressanta och bra utlåningsprojekt och inga kredit-
förluster någonsin. Det senare hänger bland annat ihop med 
en omsorgsfull kredithandläggning, där kunden följs nära, 
och lånets storlek och tidpunkt anpassats till rätt tillfälle i kun-
dens eller projektets utveckling. En kreditkund i Ekobanken 
är inte bara en kund som betalar ränta; den innehåller andra 
värdefulla komponenter, ekologiskt eller socialt, som gör 
den värd att stödja, värd att lyckas och värd att få disponera 
inlåningskundernas pengar. Vi har också alltid haft som mål 
att agera förebildligt vad gäller bankens interna hållbarhetsar-
bete och velat visa att det går att driva bank på annat sätt än 
utifrån maximal ekonomisk vinst. 

Klimatfrågan och sambandet med finansindustrin
Johan Rockström, professor i miljövetenskap, skriver (decem-
ber 2019) att ”2020 är året då de globala utsläppen måste börja 
minska för att vi ska ha en rimlig chans att … hålla den globala 
uppvärmningen under 2 grader”. Rapporterna under 2019 har 
”entydigt visat att den globala uppvärmningen går snabbare 
än förväntat och att planeten är känsligare än vi tror och att 
system som skogar, torvmarker, jordar, hav och isar kan tippa 
över.”  Han skriver vidare att det finns ljus i tunneln: ”Stora 
internationella bolag har höjt ambitionsnivån, EU har lanserat 
Green Deal med omställning av ekonomin till fossilfri modern 
välfärd, mobiliseringen i samhället framförallt bland unga, och 
alla bevis som nu kommer för fördelarna med en fossilfri fram-
tid.” Viktigast ur Ekobankens perspektiv är kanske följande: 
”Finansiella institutioner världen över – från IMF till ECB, fon-
der, banker och försäkringsbolag – har bestämt sig för att börja 
rikta om finansflödet från fossilt till fossilfritt. Detta är ”kranen” 
som avgör det mesta och vi talar i biljoner – inte miljarder.” 

Ekobanken var tidigt ute med att införliva klimataspekten 
i utlåningspolicyn och var den första banken i Sverige som 
klimatkompenserade sin egen verksamhet. Det senaste ste-
get i detta togs 2019 tillsammans med Global Alliance for 
Banking on Values, GABV, som har tagit initiativ till ett upprop 
för CO2-arbete i banker. Här finns fina möjligheter att få red-
skap att arbeta med CO2-minskning i utlån och placeringar 
men också att en bra gemensam redovisningsstandard för 
hållbara banker kan utvecklas.

Det behövs mer radikala grepp
Det är väldigt upplyftande att det sker förändringar hos de 
finansiella institutionerna i stor skala. Men räcker det med en 
omställning från fossilt till fossilfritt? Vi vet egentligen att vi 
måste reducera produktion och konsumtion och att vi som 
har störst fotavtryck också behöver minska mest. Det finns 
inte bara ett fattigdomsproblem utan också rikedomsproblem 

”Vi borde aldrig nöja oss med en enbart 
endimensionell avkastning på kapital 
som vi placerar, utan alltid kräva att det 
stödjer den utveckling vi vill ha och inte 
göder den utveckling vi inte vill ha”
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i form av avtagande livskvalitet, utanförskap och ensamhet i 
den rikaste delen av världen. För att skapa ökad tillväxt i eko-
nomin lockas vi med ökad köpkraft och större vinster i stället 
och det medför ett växande behov av energi och resurser.  
Förutom människorna som lider av fattigdom eller av rikedom 
är det den övriga naturen som betalar priset i form av utar-
made jordar, döende hav och att arter försvinner. Att förbruka 
mer än tillväxten ger är i längden en omöjlighet. 

Det är hög tid att vi skapar nya ekonomiska system som 
tillvaratar människa och natur på vår planet och detta är en 
stor utmaning. En ledtråd i detta svåra arbete är att ta tag i de 
tre dogmerna: Obegränsad tillväxt, lön och arbete respektive 
maximal avkastning. Till exempel kan tillväxt ske intelligent 
och kvalitativt i stället för kvantitativt; alla människor kunde 
få rätt till en grundförsörjning utan att producera för att få lön 
från någon ägare; avkastning till kapitalägare utöver vad som 
är rimligt kunde betraktas som felaktigt och medlen i stället 
länkas till vidare utveckling. Att förändra vår inställning till 
dessa tre grundtankar i ekonomin är nycklar till ett sundare 
system helt enkelt. De nämnda exemplen är inte menade som 
några nya dogmer utan som öppningar till en ny, nödvändig 
diskussion som ännu inte förs i tillräckligt stor skala. 

Ekobanken under 2019
I början av 2019 uppnådde banken en balansomslutning på 
en miljard kronor och affärsvolymen blev vid årets slut 2 082 
mkr. 85 % av inlånarnas medel var utlånade under året och 
kreditportföljen har fortsatt hållit en god kvalitet. Ingen av-
sättning för kreditförluster enligt IFRS-reglerna har gjorts, då 
inget sådant behov kunde identifieras. Årets resultat är 2,8 
mkr och kursen
på andelarna ökade med 2 % till 1306 kr/1000 kr. Alla nyckel-
tal ser bra ut och motsvarar styrelsens gränser och mål. 

För femte året i rad blev Ekobanken etta i Fair Finance 
Guide i Sverige med 99 % uppfyllelse av kraven. Nytt för i år 
var frågor kring djurskydd, där vi uppnådde 100 % som enda 
bank i Sverige. Ekobanken har deltagit som medfinansiär i 
flera Vinnova-projekt under året, dels kring Mikrofondens 
utveckling och dels kring utveckling av bygg-gemenskaper. 

Under året har det kommit en promemoria från Finansde-
partementet angående ”Ny associationsrättslig reglering för 
medlemsbanker”. Förslaget innebar att Lagen om medlems-
banker skulle avvecklas 1 januari 2020 och ersättas av ett par 
nya kapitel i Lag om bank och finansieringsrörelse. I övrigt 
gäller Lagen om ekonomiska föreningar även medlemsban-
ker. Vi har skickat ett remissvar där vi bejakar förslagen men 
föreslår att medlemsregistret inte behöver offentliggöras för 
medlemmar som har upp till 500 andelar. Detta för att inte 
komma i konflikt med banksekretessen, då medlem för det 
mesta är lika med kund. Förslaget är försenat och därmed 
även ikraftträdandet. Det har utlöst ett arbete med bankens 
stadgar för att vara förberedd när förslaget går igenom och 
kommer i så fall troligen att innebära att en extra stämma 
behöver sammankallas under 2020. 

2019 har varit händelserikt internt i banken. Det förestå-
ende bytet på vd-posten har inneburit en organisationsut-
veckling där flera medarbetare har bytt arbetsuppgifter och 
ansvarsområde inom banken. En av dessa är Kristoffer Lüthi 
som varit vice vd i många år och nu blev arbetande styrelse-
ordförande med utvidgade uppgifter på kreditsidan. 

Banken har inte fått några böter eller sanktioner under 
året. Det har som vanligt kommit en rad nya regelverk som 
behövt införlivas inom banken och där har vi haft god hjälp av 
compliancefunktionen. Arbetet med åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism har varit intensivt. Under 
hösten fick Ekobanken Södertälje kommuns Hållbarhetspris 
utifrån att banken arbetar med alla dimensioner av hållbarhet.

 
Framtiden
Vid slutet av 2019 lämnade jag efter 21 år över den dagliga 
ledningen till Ekobankens nya vd, Maria Flock Åhlander som 
varit vice vd under 2019 och dessutom varit bankens ekono-
michef under flera år. Marias varma hjärta för bankens än-
damål, kunder och medarbetare i förening med hennes kraft 
och kunskaper kring att driva Ekobanken gör att jag har stort 
förtroende för henne och hennes ledarskap. Med Kristoffer 
Lüthi som arbetande styrelseordförande har styrelsen fått en 
utmärkt förstärkning. Det är med stor tillförsikt som jag avgår 
och jag vill önska dem båda, övriga medarbetare och förtro-
endevalda stort lycka till med den fortsatta utvecklingen!

Jag kan se tillbaka på 21 spännande, läro- och händelserika 
år med många, många betydelsefulla människomöten.  Det har 
varit en unik upplevelse. Jag hoppas kunna bidra till initiativet 
Ekobanken utifrån andra utgångspunkter i framtiden. 

 

”För femte året i rad blev Ekobanken etta 
i Fair Finance Guide i Sverige med 99 % 
uppfyllelse av kraven. Nytt för i år var 
frågor kring djurskydd, där vi uppnådde 
100 % som enda bank i Sverige.”
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2002 satt jag på mitt kontor på det sociala företaget Basta, 
ett företag som ägs och drivs av människor med ett tidigare 
missbruk bakom sig - när telefonen ringde. Det var Ekoban-
kens valberedning som undrade om jag kunde tänka mig att 
vara med i bankens fullmäktige. Så klart jag kunde. Fantas-
tiskt att få delta i ett sammanhang med de värdena; sociala, 
kulturella och ekonomiska, som jag som medarbetare i det 
kooperativa sociala företaget Basta dagligen arbetade för. Ett 
arbete där medarbetarnas växande och välmående var lika 
viktigt som företagets affärer – och som så självklart sågs 
som varandras förutsättningar. Ett företagande där de små 
stegen mot en tydlig vision bildade grund för ett långsiktigt 
hållbart arbete. 

När valberedningen ringde 2002 hade jag uppdraget att 
ihop med mina medarbetare skapa en yrkesutbildning för 
unga på glid, för unga vuxna med låg skolbakgrund och för 
vuxna med ett tidigare missbruk bakom sig i ett nära samar-
bete med Folksam och Socialhögskolan vid Lunds Universi-
tet. Basta grundade utbildningen i en stark tro på att männ-
iskor, trots en trasslig bakgrund, var fullt kapabla att erövra ny 
kunskap men att de liksom alla behövde adekvat utbildning 
för att nå sina yrkeskunskaper. En utbildning som det rådan-
de utbildningssystemet inte tidigare givit målgruppen access 
till. Yrkesutbildningen blev direkt en framgång - där 70 % av 
deltagarna redan i första gruppen efter avslutad utbildning 
kom in på arbetsmarknaden genom en anställning. Basta vis-
ste vilka värden som var viktiga för hållbarhet på sikt - både 
för individens eget växande - och verksamhetens i stort.

Långsiktigt hållbara beslut
2019 firade Basta sitt 25 årsjubileum och det var mitt i det 
firandet som jag fick frågan om att ställa upp som ordförande 
i Bankfullmäktige. Så klart jag kunde. 

Jag hade ju sedan 2002 varit med och inspirerats av 
Bankfullmäktiges arbete, följt Ekobankens utveckling och 
växande - i en parallellt omvälvande omvärld. I en omvärld 
som trots växande kunskap om klimatförändringar, social oro 
med migration och växande grupper i utanförskap, trots alla 
lyckade sociala insatser, forskning om evidens och hållbar-
het inom dessa områden– i handling tycktes gå en helt an-
nan väg, fatta helt andra beslut än de Ekobanken och många 
andra aktörer som förstår vikten av hållbara värden gjorde. 
I en omvärld där olika aktörer på alla nivåer i samhället med 
olika kunskaper, drivkrafter och kompetenser om de rådande 
utmaningarna - på alla sätt behövde komma närmare varan-
dra - sektorer emellan, länder emellan, världssamfund emel-
lan, men där vi kunde följa att aktörer snarare polariserades i 
ett storskaligt kollektivt tunnelseende, än att de kom samman 
- för att med samlad kunskap grundad på forskning, ta sig an 
utmaningarna. 

Starka tillsammans
I den omvärlden behövs Ekobanken, i den omvärlden behövs 
Bankfullmäktige med all den samlade kompetens som den 
kretsen utgör. I den omvärlden behöver vi ur ett holistiskt 
perspektiv och utifrån bankens värdegrund - omvärldsspana 
och hämta in kunskap om det som sker, som underlag för 
styrelsen att fatta kloka beslut för banken. På så vis kan vi 
bidra till bankens växande och bli än starkare i den kraft vi till-
sammans utgör. Starka i den balans som så många idéburna 
aktörer strävar efter att nå i sociala kulturella och ekonomiska 
frågor. Starka i våra beslut och handlingar i vår strävan att jor-
dens resurser på sikt ska räcka till oss alla, att jordens resur-
ser ska användas som medel för allas inkludering, att jordens 
resurser får utgöra det kretslopp i den cirkulära ekonomi som 
vi alla behöver lära oss att verka i. 

Bankfullmäktige gör det i vetskap om att det är fullt möjligt 
att skapa förändring. Om inte annat så visade Greta Thunberg 
vägen för det under 2019 - tillika alla andra som valde att följa 
hennes väg, hennes protest - hennes handlingar och hennes 
tydlighet. I den kraften var det många nya kunder som sökte 
sig till Ekobanken. I den kraften verkar Ekobanken och dess 
Bankfullmäktige. Så stolt att vara kretsens ordförande.  

”Starka i våra beslut och handlingar 
i vår strävan att jordens resurser på 
sikt ska räcka till oss alla...”

Fullmäktiges ordförande Lena Lago

Värden som är viktiga 
för hållbarhet på sikt

Från Ekobankens årsredovisning 2019
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Lånekunder och globala mål

Mål nr 4: Folkhögskolan Vårdinge By job-
bar bland annat mot det globala målet nr 
4 - God utbildning för alla. De erbjuder inte 
bara en kreativ väg till högre studier utan 
även en unik plats där människor får frihe-
ten och utrymmet att växa, utvecklas och 
mötas.  

Mål nr 13: Vår kund Bzzt som bl.a. job-
bar för det globala målet nr 13 - bekämpa 
klimatförändringen - gör det genom att 
erbjuda taxiverksamhet med små, smidiga 
taxipodar som körs på miljömärkt el.

Mål nr 10: Hajdes ek.för. är ett social-
terapeutiskt bykollektiv. Det ligger en 
mil öster om Klintehamn på Gotland, 
och är ett boende för människor i behov 
av omsorg och omvårdnad.

Sociala (skola, 
vård och sociala
arbetskooperativ)

40 %

Privat
23 %

Privat med
hållbarhetsrabatt 

6 %

Ekologi &  
rättvis handel

23 % 

Kultur, lokal
utveckling &
gemenskap

8 %

Transparent utlåning - enda banken i Sverige 
som öppet redovisar sin utlåning 

All utlåning till verksamheter publiceras på bankens hemsida. 
Denna transparens är möjlig genom att lånekunderna godkänt 
publiceringen i samband med låneupplägget. De huvudsakliga 
globala målen som respektive utlåningsområde bidrar till redo-
görs för i anslutning till publiceringen av lånen i det området. 
Dialogen mellan kunderna och Ekobanken bidrar också till att 
professionalisera uppföljningen av samhälleliga resultat vilket 
kan komma finansbranschen till gagn. Uppföljningen av framfö-
rallt sociala effekter kan vara mera utmanande. För Ekobanken 
är de samhälleliga resultaten lika viktiga som de ekonomiska. I 
vår kreditbedömning ställer vi också frågor till kunderna om hur 
de arbetar med de negativa effekter som deras verksamhet har 
på människa och miljö. Fler aspekter av bankens utlåning fram-
går av not 3 och 12 i årsredovisningen.

Principer för publicering av lån

De verksamheter som hade lån vid årets utgång publiceras i 
årsredovisningen. De lån som lösts under året redovisas på 
sidan 14 i årsredovisningen. Enskilda firmor publiceras när 
låntagaren godkänt det. Namn och verksamhet publiceras och 
uppdateras kontinuerligt på Ekobankens hemsida. Lånebelopp 
och villkor publiceras inte. Privata låntagare publiceras inte.

Vår utlåning

Från Ekobankens årsredovisning 2019
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u Addvelo AB, Kungälv
u Arbystiftelsen Solmarka gård, Vassmolösa
u Baldersvägen Brf, Upplands Väsby
u Baskedal Kooperativa HRF, Simrishamn
u Bergsmansgård Tolvsbo AB, Söderbärke
u Bolibo Fastigheter AB/Boli Bygg AB, Järna
u Bzzt AB, Göteborg
u Charlottendals bostadsrättsförening, Järna
u Cum Pane ekologisk bakverkstad, Göteborg
u Drömgården/Muskö Herrgård AB, Muskö
u Ekoby Baskemölla ek för, Simrishamn
u Ekoby Växthuset samfällighetsförening, Söderhamn
u Ekologiskt Semesterboende, Stiftelsen, Öland
u Flodagarveriet Verksamhet AB, Floda
u Glasberga Village 2 Brf, Stockholm
u Husa Gård AB, Brottby
u Ida-Johanna Vilhelmsson Carlander Trädgård, Järna
u J Olsson Snickeri & Byggnation AB, Adelsö
u Kollektivhuset Stacken, Göteborg
u Lagnö Bo Kooperativa Hyresrättsförening, Trosa
u Lilla Integralen Brf, Linköping
u Lilla Skoghem ek för, Malmö
u Los Vegos Catering ek för, Uppsala
u Maud & Olof Erikssons Tunnbrödsbageri, eft., Gäddede

Ekologiskt

u Meretes, Umeå
u Millefolium AB, Stockholm
u Nibblestiftelsen, Nibble gård, Naturbruksgymnasium, Järna
u NIGAB i Järna, Järna
u Peterslunds ekoodling, Björnlunda
u Pietsch Arkitekter AB, Stockholm
u Pling Transport ek för, Göteborg 
u Skilleby Trädgård AB, Järna
u Skillebyholm, Stiftelsen, Järna
u Skäve gård ek för, Järna
u Skävestiftelsen, Järna
u Stiuca’s Eko-Logiska AB, Falkenberg
u Stockholms Cykelåkeri AB, Stockholm
u Sörbro Gård, Arthur Borgs, Mölnbo
u Telge Energi Vind ek för, Södertälje 
u Tidafors Service och Lager AB, Molkom
u Tingvalla Strand Brf, Stockholm
u Vedugnsbageriet i Sandhuset ek för, Sandhult
u Vindkraft Gässlingen ek för, Trollhättan
u Värdiga mål HB, Kallinge
u Wennebohöjden Brf, Mölnbo
u ZeroMission AB, Stockholm

Ekobankens värdegrund handlar om vikten av ett etiskt 
agerande i våra aktiviteter i omvärlden. Då bankens främ-
sta påverkan sker genom utlåningen påbörjades under 
2016 arbetet med att relatera låneprojekten till de Globala 
målen. Här presenterar vi kort bankens bidrag till de olika 
målen relaterat till våra utlåningsområden. 

Ekobanken ger lån till verksamheter och föreningar som ger ett 
positivt bidrag till en miljömässigt hållbar utveckling. Ekoban-
ken ger även lån till initiativ som leder till en mer rättvis handel, 
fair trade, och bidrar till att odlare och anställda får förbättrade 
ekonomiska villkor samt att barnarbete och diskriminering mot-
verkas.

Ekobanken har länge arbetat med att ge lån och stöd till eko-
logiskt och biodynamiskt jordbruk, livsmedelsförädling och 
jordbruksforskning, vilket starkt bidrar till Mål 2: Ingen hunger, 
som handlar om att trygga livsmedelsförsörjningen och främja 
ett hållbart jordbruk samt Mål 15: Ekosystem och biologisk 
mångfald. Bankens utlåning till projekt som handlar om ökad 
produktion av förnybar energi och energieffektivitet bidrar till 
Mål 7: Hållbar energi för alla. Det gör också lånen till Oikocre-
dit, som möjliggörs genom dem som valt Ekobankens Oikocredit 
sparkonto och Oikocredits möjlighet att investera i större projekt 
inom förnybar energi. Detta utlåningsområde är även starkt re-
laterad till Mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Till detta mål 
bidrar också utlåningen till företag och kooperativ som tillhanda-
håller klimat-smarta cykel- och eltransporter, ekologisk mat och 

kläder, hållbara bostäder och hållbar turism, liksom till Mål 12: 
Hållbar konsumtion och produktion och Mål 11: Hållbara stä-
der. Ofta är dessa verksamheter i framkant vad gäller innovativa 
och hållbara lösningar och många väljer också den kooperativa 
företagsmodellen. Här bidrar Ekobankens utlåning också till Mål 
9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, särskilt 
delmålet om att öka tillgången till finansiella tjänster och överkom-
liga krediter.

Ekobankens utlåning relaterad till de 
Globala målen för hållbar utveckling

Utlåning till ekologiska ändamål kopplat till globala målen

Från Ekobankens årsredovisning 2019
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Fristående förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt 
skolskepp är ett klassiskt utlåningsändamål i Ekobanken. 
De drivs av engagerade föräldrar och lärare, och är idébur-
na. De har inget enskilt vinstsyfte, utan allt eventuellt över-
skott återinvesteras i verksamheten. Ekobanken lånar ut till 
verksamheter och föreningar som bedriver socialt arbete 
och omsorg med fokus på individen och mänskliga värden 
utan vinstsyfte. Det kan handla om sociala arbetskooperativ, 
boendegemenskaper, äldrekooperativ eller handikappom-
sorg. Gemensamt för alla dessa olika verksamheter är viljan 
till ett så självständigt liv som möjligt med insyn och med-
bestämmande. Inom området hälsa och vård ryms också 
rehabilitering för människor som av egen kraft tar sig ur 
kriminalitet och missbruk.

Ekobanken har sedan den startade arbetat med stöd och utlå-
ning till verksamheter inom vård och omsorg vilket relaterar till 
Mål 3: God hälsa och välbefinnande kan relateras till bankens 
långvariga stöd och utlåning till verksamheter inom vård och 
omsorg. Ekobankens utlåning till idéburna förskolor, skolor och 
eftergymnasial utbildning stödjer Mål 4: God utbildning för 
alla. Banken arbetar aktivt för jämställdhet och med att stödja 
låneprojekt som ger alla människor, oavsett ålder, kön, ursprung 

etc. möjlighet att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och 
politiska livet, vilket stödjer Mål 5: Jämställdhet samt Mål 10: 
Minskad ojämlikhet. Ekobankens utlåning till sociala företag 
samt vård och omsorgsverksamheter har ofta haft stor bety-
delse för att dessa kunnat starta och växa. I sin tur bidrar detta 
tydligt till Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt, särskilt delmålet om sysselsättning och anständiga ar-
betsvillkor för personer med funktionsnedsättning, vilket också 
relaterar till Ekobankens utlåning till fair trade och Oikocredit. 
Utlåningen till Oikocredit stödjer också Mål 1: Ingen fattigdom.

Socialt 

u Parsifal Boende AB, Järna
u Prata på riktigt i Göteborg AB, Göteborg
u Riala Waldorfförening, Riala 
u Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse, Järna
u Rudolf Steinerskolan, Norrköping
u Sanna Stiftelsen, Fjugesta
u Sellj ek för, Göteborg
u Skridskofabriken, Stiftelsen, Järna
u Solbacken, Stiftelsen, Märsta
u Solhem kooperativ hyresrättsförening, Väddö
u Stiftelsen Guldfällen, Järna
u Stiftelsen Högtomt, Årsta
u Stiftelsen Norrbyvälle Gård, Järna
u Stiftelsen Stjärngull, Saltsjö-Boo
u Stiftelsen Täby Waldorfförskolor, Täby
u Stiftelsen Umeå Waldorfskola, Umeå
u Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter
u Stjärnflocka, Stiftelsen, Mölnbo
u Ståthöga Byggnadsstiftelse, Norrköping  
u Stödförening Solviksskolan, Järna 
u Thoridan AB, Hölö
u Tälleby Fastighet AB, Järna
u Umeå Waldorfskola, Byggnadsstiftelsen, Umeå
u Viljans Waldorfförskolor, Stiftelsen, Kalmar
u Vägen Ut-kooperativen ek för, Göteborg
u Vägen Ut! Fastighet AB, Göteborg
u Vägen Ut! Kajskjul 46, Göteborg
u Vägen Ut! Ängås Trädgård, Göteborg
u Örjanskolans Byggnadsstiftelse, Järna

u Annaskolans Byggnadsstiftelse, Garpenberg
u Arken, Stiftelsen, Johannaskolan och förskolan Viljan, Örebro
u Auris AB, Järna
u Byggnadsstiftelsen Haga, Järna
u Canopus Hundcenter ek för, Gustavsberg
u EK Pråmen HB, Kimstad     
u Forum Skill, Göteborg
u Gustavsfors-Vårviks äldreboende, Gustavsfors
u Hajdes ek för, Klintehamn
u Helgestahemmet, Stiftelsen, Mölnbo
u Hillesgården/Stiftelsen Hilarion, Klippan
u InclusiveBusiness Sweden, Göteborg
u Karriärstöd Göteborg ek för, Göteborg 
u Kaveldunets Byggnadsstiftelse och Fredkullaskolan, Kungälv
u Kungälvs Waldorfförskola Stiftelse/Mikaels barnträdgård, Kungälv 
u L & H Dina Silviasystrar, Stockholm 
u Le Mat/ Le Mat Fastighet AB, Göteborg
u Lilla My, föräldraföreningen, Odensala
u LRH Fastighets AB, Järna
u Lärjeåns trädgårdar, Göteborg 
u Mariagården, Stiftelsen, Kassjö by
u Mariaskolans Byggnadsstiftelse, Järna
u Maria Magdalena förening, Järna 
u Martinskolans Byggnadsstiftelse, Farsta
u Memfis ek för, Vindeln
u Mikaelgården, Stiftelsen, Järna
u Montessoriförskolan Vega, Göteborg
u Nyed Friskola ek för, Molkom
u Nyponkulla, förskola i Hölö 
u Oikocredit International, Holland

Utlåning till sociala ändamål kopplat till globala målen

Från Ekobankens årsredovisning 2019
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u Parsifal Boende AB, Järna
u Prata på riktigt i Göteborg AB, Göteborg
u Riala Waldorfförening, Riala 
u Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse, Järna
u Rudolf Steinerskolan, Norrköping
u Sanna Stiftelsen, Fjugesta
u Sellj ek för, Göteborg
u Skridskofabriken, Stiftelsen, Järna
u Solbacken, Stiftelsen, Märsta
u Solhem kooperativ hyresrättsförening, Väddö
u Stiftelsen Guldfällen, Järna
u Stiftelsen Högtomt, Årsta
u Stiftelsen Norrbyvälle Gård, Järna
u Stiftelsen Stjärngull, Saltsjö-Boo
u Stiftelsen Täby Waldorfförskolor, Täby
u Stiftelsen Umeå Waldorfskola, Umeå
u Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter
u Stjärnflocka, Stiftelsen, Mölnbo
u Ståthöga Byggnadsstiftelse, Norrköping  
u Stödförening Solviksskolan, Järna 
u Thoridan AB, Hölö
u Tälleby Fastighet AB, Järna
u Umeå Waldorfskola, Byggnadsstiftelsen, Umeå
u Viljans Waldorfförskolor, Stiftelsen, Kalmar
u Vägen Ut-kooperativen ek för, Göteborg
u Vägen Ut! Fastighet AB, Göteborg
u Vägen Ut! Kajskjul 46, Göteborg
u Vägen Ut! Ängås Trädgård, Göteborg
u Örjanskolans Byggnadsstiftelse, Järna

Kultur och lokal utveckling

Utlåning till kultur och lokal utveckling kopplat till globala målen

Ekobanken ger lån till t.ex. tidskrifter, kulturhus, teatergrupper och vux-
enutbildningar. Även religiösa sammanslutningar, gemenskapsboenden 
och matkultur räknar vi hit. Lokal utveckling, t.ex. bredbandsutbygg-
nad, är också ett låneändamål i Ekobanken.

Ekobankens utlåning till kultur och lokal utveckling stödjer Mål 8: Anstän-
diga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt delmålet om hållbar 
turism och verksamheter som främjar lokal kultur och lokala produkter. En del 
projekt bidrar starkt till Mål 11: Hållbara städer. Flera låneprojekt bidrar till 
Mål 10: Minskad ojämlikhet och Mål 16: Fredliga och inkluderande sam-
hällen, genom att motverka ojämlikhet, vara inkluderande, främja ett aktivt 
socialt och kulturellt liv och verka för fred och rättvisa.

u 2Lång ek för, Göteborg 
u Antroposofins Hus, Kulturhuset i Ytterjärna
u Babajan restaurant/Spaced out Spices HB, Stockholm
u Balanced View Center, Vittsjö
u Balders Förlag, Järna
u Buddhistiska Gemenskapen Triratna, Stockholm
u Danscentrum Väst, Göteborg
u Granstedt Kultur och Samhälle HB, Mölnbo
u Gylleboverket ek för, Gyllebo
u Kulturcentrum, Stiftelsen, Järna
u Kulturhuset Oceanen, Göteborg
u Kyrkskolan Hölö, samfällighetsförening, Hölö
u Lagnö Gård, Brf, Trosa
u Lokstallet Gnesta AB, Gnesta
u Myller Kultur & Händelser ek för, Nordingrå
u Nibble-Ulvsundet Samfällighetsförening, Järna
u Original Film i Stockholm AB, Stockholm
u Psykosyntesakademin, Stiftelsen, Stockholm
u Pulsa Utveckling AB, Linköping
u Robygge AB, Järna
u Skilleby Net ek för, Järna
u Spel- och Dansstugan Brf, Åmål
u Stiftelsen för ickevåld- och fredskultur, Västra Frölunda
u Strån till Stacken, Stiftelsen, Göteborg
u S/Y Ellen, Stiftelsen, Sundbyberg
u T/S Constantia/Stiftelsen Solnaskutan, Solna
u Vidarstiftelsen, Järna
u Vårdinge By, Stiftelsen, Mölnbo
u Vår lokal i Gnesta, Gnesta
u Vänga hembygdsförening, Vänga
u Världshuset i Uddebo, Uddebo
u Värmdö möbelmakeri AB, Gustavsberg
u Ängsbacka kursgård, Molkom

Kulturhuset Oceanen. 

Vår lokal. 

Avslutade lån under 2019
Lånen har avslutats på grund av att lånen har amorterats klart, 
garanti är löst, lånen omplacerats eller verksamheten lagts ner. 

Biodynamiska Forskningsinstitutet, Bostadsstiftelsen Haga-
näs, Bures Byggnadsvård, Fast. Hälleby 3:7 AB, Frippe & Frida 
ek för, Hauschild & Siegel Construction AB, Hvens Byalag, 
Jim’s Glas AB, Lunds waldorfskola, Nutrispa Global ek för, 
OHOJ Brf, Planeco Nord, Returum ek för, Skonaren Linnea/
Egil och Kerstin Bergström, Stiftelsen Furu, Ulf Petrén AB, 
Vidarkliniken, Vägvisaren för Rättvis Handel Förening.
 
 

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN
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Tio år till 2030...
FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 - 
innehåller 17 mål för mänskligheten som har tagits fram 
genom överenskommelser mellan många nationer inom 
FN. Samtidigt som de presenterar konkreta målsätt-
ningar fram till 2030 så är de också en inspirationskälla 
för det gemensamt mänskliga på jorden. 

Sedan de Globala målen introducerades och antogs för fem 
år sedan har Ekobanken på olika sätt arbetat med att knyta an 
sin verksamhet till målen. Förutom möjligheten att sprida kun-
skap och hitta naturliga samtalstillfällen om dem valde Ekoban-
ken redan 2016 att definiera sin utlåning i relation till de Globala 
målen, som presenteras på sidorna 11-14. Vi vill som Sveriges 
mest hållbara bank självklart veta hur vår utlåning påverkar och 
stödjer dessa mål. Rent konkret följer det med ett frågeformu-
lär till varje kreditansökan där kunden själva får svara på ett 
antal frågor hur deras verksamhet påverkar eller stödjer något 
av FN:s globala mål. I dialog med Ekobanken kopplas sedan 
alla lån till de globala mål som kunden bidrar till, vilket gör det 
möjligt för Ekobanken att rapportera hur krediter stöttar de olika 
utvecklingsmålen. Avsikten är att väcka medvetenhet om de 
globala målen och lyfta en diskussion och därför kan valet av 
mål förändras i denna pågående process. 

Under åren har ett aktivt arbete pågått med att inom med-
arbetargruppen, styrelsen och förtroendekretsen sätta sig 
in i och samtala kring hur Ekobankens arbete i stort relaterar 
till de Globala målen. Som uppstart 2016 hade vi en process 
som ledde fram till att Mål 7 Hållbar energi för alla, Mål 8 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 11 
Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar konsum-
tion och produktion samt Mål 13 Bekämpa klimatföränd-
ringar fram som de mål som Ekobanken mest bidrar till som 
samhällsaktör. Utöver dessa fem mål så arbetar Ekobanken 
även med Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. I 
detta mål finns delmålen 16.4 som bl.a. handlar om att minska 
de olagliga finansiella flödena och 16.5 väsentligt minska 
alla former av korruption och mutor. Dessa två delmål bidrar 
Ekobanken till genom arbetet med penningtvättsfrågorna. På 
sidorna 11-14 har Ekobanken skrivit mer om målen relaterat till 
de tre utlåningsområdena ekologiskt, socialt och kulturellt. 

Fler aspekter än ständig vinst
Ekobankens arbete inom sustainable banking utgår ifrån 
prioriteringen av fler aspekter än ekonomisk vinst; en balans 
mellan People – Planet – Profit, eller snarare Prosperity. 
Dessa nämns också i ingressen till Agenda 2030, med två 
tillägg; Peace och Partnership. De Globala målen är integre-
rade och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveck-
ling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. 

Det här kan man läsa i ingressen till Agenda 2030*: 
Målen och delmålen kommer att stimulera till hand-
ling under de kommande 15 åren på områden av av-
görande betydelse för mänskligheten och planeten.

Människorna: Vi är fast beslutna att avskaffa alla former 
och dimensioner av fattigdom och hunger och säkerställa 
att alla människor kan förverkliga sin potential i värdighet 
och jämlikhet och i en hälsosam miljö.

Planeten: Vi är fast beslutna att skydda planeten från 
att förstöras, inklusive genom hållbar konsumtion och 
produktion, genom att förvalta dess naturresurser på ett 
hållbart sätt och vidta omedelbara åtgärder mot klimat-
förändringarna, så att planeten kan tillgodose nuvarande 
och kommande generationers behov. 

Välståndet: Vi är fast beslutna att säkerställa att alla 
människor kan leva i välmåga och ha meningsfulla liv 
och att ekonomiska, sociala och tekniska framsteg sker i 
harmoni med naturen. 

Ekobanken vill med vår verksamhet göra allt vi kan för att 
stödja de Globala målen och den hållbara utvecklingen! 

*Källa: Agenda 2030 för hållbar utveckling

Från Ekobankens årsredovisning 2019
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Sedan den första januari 
är Maria Flock Åhlander 
vd för Ekobanken. 

Hej Maria! Vem är du? 
Jag började på Ekobanken 2007 
och har sen dess arbetat bland an-
nat som företagsrådgivare, affärs-
utvecklare och hållbarhetsansvarig. 
De senaste åren har jag varit finans- 
och hållbarhetschef. I grunden är 
jag ekonom med magisterexamen 
i ekonomi, miljö och etik. Jag bor 
med min familj på landet utanför 
Nykvarn. 

Hur hamnade du på Ekobanken?
Jag sökte mig till Ekobanken,  
eftersom bankens grundidé är att 
se pengar som ett verktyg för att 
driva ekonomisk, social och miljö-
mässig hållbarhet. Jag tilltalades 
också av att banken är transparent 
och helt öppet redovisar vilka kunder 
vi arbetar med. 

Efter min utbildning började jag 
jobba på konsultföretaget PWC. 
Under första åren som revisor med 
inriktning på stora och medelstora 
företag och senare arbetade jag 
på hållbarhetsavdelningen. Det 
har alltid varit tydligt för mig att 
organisationer kan påverka otroligt 
mycket genom att göra relativt små 
förändringar för att öka hållbarhe-
ten i produktionen eller organisa-
tionen. Efter en tid kände jag att jag 
ville jobba med hållbarhetsfrågor 
utan att behöva kompromissa och 
då var Ekobanken ett bra val. 

Vad vill du göra med banken? 
Inledningsvis kommer mitt fokus 
ligga på att bibehålla den trygghet 
som Annika Laurén har byggt upp 
hos kunder, ägare och medarbetare. 
Människor ska känna att vi håller fast 
vid våra grundvärderingar. Sen vill 
jag att vi ska fortsätta nå ut bredare 
och få fler kunder. Det är något vi 
arbetar hårt för och som vi vill åstad-
komma utan att tumma på relationen 
till våra kunder. Vi ska fortsätta vara 
en spjutspets inom hållbarhet, det är 
det som gör oss unika. 

Översikt och nyckeltal TKR

Resultaträkningar    2019    2018    2017    2016    2015
Räntenetto 22 968 20 702 18 918 15 558 14 420

Provisionsintäkter, netto 931 513 471 340 202

Nettoresultat av finansiella transaktioner 0 1 -8 5 -5

Övriga rörelseintäkter 654 616 589 1 006 863

Summa rörelseintäkter 24 553 21 832 19 970 16 909 15 480

Allmänna administrationskostnader -21 496 -20 436 -18 526 -25 115 -14 465

Avskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -289 -141 -242 -300 -225

Resultat före kreditförluster 2 768 1 255 1 202 -8 506 790

Kreditförluster, netto, enligt IFRS9 1 2 - - -

Rörelseresultat

Skatt på årets resultat

Årets resultat

2 769

-

2 769

1 257

-

1 257

1 202

-

1 202

-8 506

-

-8 506

790

-191

599

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 30 001 30 032 30 023 30 012 30 020

Utlåning till kreditinstitut 213 180 116 391 80 373 99 380 178 641

Utlåning till allmänheten (medlemmar) 842 570 810 901 756 468 632 844 516 331

Övriga tillgångar 7 053 7 057 8 211 7 803 6 966

Summa tillgångar 1 092 804 964 381 875 075 770 039 731 958

Skulder till kreditinstitut 25 990 25 829 27 884 5 750 5 630

Inlåning från allmänheten 965 743 848 826 761 264 682 840 646 600

Övriga skulder och avsättningar 5 447 4 190 3 513 4 098 3 345

Förlagslån 13 601 12 601 13 101 13 101 13 101

Summa skulder 1 010 781 891 446 805 762 705 789 668 676

Eget kapital 82 023 72 935 69 313 64 250 63 282

Summa skulder och eget kapital 1 092 804 964 381 875 075 770 039 731 958

Nyckeltal

Resultat före skatt, tkr 2 769 1 257 1 202 -8 506 790

Resultat justerat för projektkostnader, tkr - - - 840 -

Medelomslutning 1 028 593 919 728 822 557 750 999 710 582

- förändring under året 12% 12% 10% 6% 8%
Affärsvolym (In- och utlåning inklusive outnyttjad del av kontokrediter) 2 081 948 1 819 031 1 649 481 1 448 614 1 371 652

Soliditet - beskattat eget kapital i

% av balansomslutningen 7,5% 7,6% 7,9% 8,3% 8,6%

Resultat före skatt - i % av medlemsinsatser 4,1% 2,0% 2,0% 0,0% 1,6%

Kvot utlån/inlån 0,85 0,93 0,96 0,92 0,79

Summa riskvägt exponeringsbelopp* 424 446 389 682 351 274 343 768 329 968

Kärnprimärkapitalrelation - kärnprimärkapital i % av riskvägda      

exponeringsbelopp* 18,7% 18,4% 19,4% 18,6% 18,9%

Primärkapitalrelation - primärkapital i % av

riskvägda placeringar 19% 18% 19% 19% 19%

Totalkapitalrelation - totalt kapital i % av riskvägda 

exponeringsbelopp* 21,8% 21,6% 22,9% 22,3% 22,8%

Placeringsmarginal - räntenetto i % av medelomslutning 2,2% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0%
K/I tal (Summa kostnader i relation till räntenetto + rörelseintäkter) 0,89 0,94 0,94 1,49 0,95

Medelantal anställda 16 15 15 14 14

Inlåning per medelantal medarbetare 58 337 58 310 52 610 49 185 46 588

Utlåning per medelantal medarbetare 49 563 54 060 50 431 45 203 36 881

Personalkostnader i procent av medelomslutning 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,3%

Antal ägare/medlemmar 2 605 2 470 2 256 2 101 1 922

Pendlings- och tjänsteresor per medarbetare, ton CO² ** 0,8 1,3 1,1 0,7 0,7

* 2015 enligt Basel lII
** Klimatkompenseras
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NYA LÅNEKUNDER

Buddhistiska 
gemenskapen 
Triratna
Triratna är en ideell förening och religiöst 
samfund. De är en del av en internationell 
rörelse av västerländsk buddhism som 
vill erbjuda buddhism och buddhistisk 
meditation till den moderna människan. 
De erbjuder aktiviteter och sammanhang 
för utövande buddhister och andra med 
intresse för meditation och livsfrågor.  
Föreningen har ett center för kurser, träffar 
och högtider på Hornsgatan i Stockholm 
och ett i retreatcenter utanför Sala i Väster 
Bännbäck ”Dharmagiri”.

Läs mer:
webben:  www.stockholmsbuddhistcenter.se
facebook: stockholmbuddhistcenter
Instagram: @stockholmbuddhistcenter 

Garveriet i Floda 
Vad sägs om en kurs i knivslipning eller 
att syra grönsaker, handla lokalt tillverkade 
produkter eller dagsfärskt surdegsbröd 
gjort på kulturspannmål? I det gamla 
skinngarveriet från 1870-talet i Floda har 
alla som är intresserade av hållbar, lokal 
och småskalig matproduktion fått en ny 
och spännande mötesplats. Garveriet i 
Floda ligger tre mil öster om Göteborg 
och slog upp portarna i oktober 2018. I 
lokalerna finns ett bageri, restaurang och 
kafé. Det finns också en liten butik och 
ett bryggeri. Garveriets Matlagnings-
studio är själva navet i den lärande delen 
av verksamheten. Här anordnas kurser 
i exempelvis matlagning av viltkött eller 
surdegsbakning och föresläsningar och 
event kring hållbar matproduktion. Man 
kan även boka lokaler för konferenser och 
event för upp till 200 personer.

Läs mer:
webb: garveriet.se
Facebook: garverietifloda
Instagram: @garveriet

Stockholms Buddhistcenter på Hornsgatan.
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Färskt bröd från bageriet.

Kurs på Garveriet i Floda.
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Inclusive Business Sweden 
Inclusive Business Sweden är en organisation som 
arbetar för att skapa möjligheter för företag och orga-
nisationer vars affärsidé är att hjälpa dem som lever 
på mindre än 8 USD/dag (ca 4,5 miljarder människor). 
Inclusive Business Sweden tillhandahåller stöd för att 
utveckla hållbara, innovativa och inkluderande affärs-
modeller och erbjuder samarbetsprogram och direkta 
företagstjänster, både lokalt och globalt. 

Läs mer:
webben: www.inclusivebusiness.se
Facebook: inclusivebusinesssweden
Twitter: InclBusiness
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Glasberga Village 2
Glasberga Village 2 är det andra projektet som 
Urban Village genomför i Glasberga sjöstad i 
Södertälje. Totalt bygger man 13 energieffektiva 
radhus om fem rum och kök. Glasberga Sjöstad 
erbjuder den lantliga omgivningen med fin natur 
och behagligt tempo och samtidigt med närhet 
till butiker, skolor, förskolor och kommunikationer. 

Läs mer:
webben: urbanvillage.nu
Facebook: urbanvillage

Auris
I en gammal industrilokal i Järna gömmer sig 
en musikalisk skattkammare. Här tillverkas de 
berömda Auris-instrumenten som är designade 
av ägaren och regissören Kjell Andersson. 

Instrumenten som tillverkas är dels barn-
musikinstrument men också professionella 
instrument som uppskattas av musiker för sitt 
energigivande ljud som väcker andan i sång 
och dans. 

Barnmusikinstrumenten kan användas för att 
väcka lust till dans och rörelse eller för att ska-
pa stämning genom berättelse. Instrumentens 
storlek och breda tonfält är också användbart 
när man skapar musik med människor med 
inlärningssvårigheter. Det lilla antalet toner  
gör det lätt att orientera sig på skalan. Den 
stora storleken gör det möjligt att vara mer 
än en spelare samtidigt så att man kan guida 
varandra. 

Man tillverkar också produkter eller delar  
av produkter som är licensierade av andra  
företag och personer med inlärningssvårigheter 
arbetar sida vid sida i produktionsanläggningen.

Läs mer:
www.auris-musical-instruments.com 

Radhusen i Glasberga sjöstad.
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När Global Alliance for Banking on Values (GABV) hade sitt 
årsmöte och sin årliga konferens i Bern i Schweiz den 24-27 
februari hade Ekobankens vd Maria Flock Åhlander och ordfö-
rande Kristoffer Lüthi genomfört den längsta tågresan till mötet, 
genom att dagen före ha påbörjat resan från Södertälje. Värdar 
för evenemanget var GABV tillsammans med den schweiziska 
banken Alternative Bank Schweiz. 

Mötet samlade ett rekordstort antal bankledare från jordens alla 
kontinenter för att bland annat arbeta med nätverkets framtids-
strategi utifrån aspekterna att expandera, fördjupa och leda arbetet 
med utvecklingen inom hållbar bankverksamhet. Nätverket har nu 
nått en sådan storlek och mognad, med över sextio medlemmar 
och ett tiotal partners, att det nu är möjligt att fördjupa arbetet med 
att vara spjutspetsar inom hållbarhet och finansiering. 

Konferensen bjöd även på ett antal studiebesök, som alla 
gjordes med kollektiva färdmedel, till hållbara projekt och företag 
i Schweiz. Vi fick bland annat förmånen att besöka det exklusiva 
chokladmärket Choba Choba som förutom att de gör en god 
produkt även ser till att odlarna får äga företaget och på så sätt 
får skäligt betalt för sin råvara. 

Mötet avslutades med en stor offentlig konferens på temat ”Every 
degree matters” tillsammans med bland andra Världsnaturfonden. 
Konferensen hade fokus på dialog och i panelen fanns bland  
andra Schweiziska bankföreningen, Schweiziska Riksbanken  
såväl som klimataktivister. 

Global Alliance 
for Banking on 
Values årsmöte

Intensiva gruppsamtal under GABV-mötet.

Global Alliance for Banking on Values årsmöte 2020.xtGlobal Alliance for Banking on Values årsmöte 2020.xt

”Mötet samlade ett rekordstort antal bank-
ledare från jordens alla kontinenter för att 
bland annat arbeta med nätverkets framtids-
strategi utifrån aspekterna att expandera, 
fördjupa och leda arbetet med utvecklingen 
inom hållbar bankverksamhet.”
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Kund i Ekobanken

15

Privat
I Ekobanken vet du vad dina pengar används till när de är placerade i banken. Du får regelbunden information 
om vad vi lånar ut till. Du kan också låna privat.
u Erbjuds ett transparent och ansvarsfullt sparande. 
u Betala räkningar och göra överföringar till andra konton.
u Betala räkningar med Autogiro.
u Lägga upp framtida betalningar och stående överföringar.
u Skicka säkra meddelanden till banken.
u Bli kund digitalt.

Utlandsbetalningar, korttjänster, Swish och utgivande av BankID behöver du lösa genom en annan bank. 
Titta gärna på Fair Finance Guide när du gör ditt val av kompletterande bank till Ekobanken.

Företag och föreningar
Vi vill vara en naturlig samarbetspartner för det hållbara företagandet och den sociala ekonomin 
i Sverige. Därför finansierar vi verksamheter och projekt som är samhällsförnyande i bred mening, 
samtidigt som de har en sund ekonomi och organisation. Företag och föreningar med en utvecklad 
policy kan följa hållbarheten i sitt kapital tack vare att vi är transparenta med vår utlåning.
Som låntagare blir du synlig för Ekobankens stora nätverk.

Vad kan vi hjälpa till med?
u Ekobankens företagspaket med bl.a. bankgiro, internet- och mobilbank.
u Finansiering, lån och kontokrediter, garantier och garantiavtal.
Tilläggstjänster: Leverantörsbetalningar (LB) och löner via fil, Bankgiro Inbetalningar (OCR), Bg Link, 
enstaka manuella utlandsbetalningar med mera.

Gör ni många utbetalningar?
Använd filtjänsten Leverantörsbetalningar och skicka filerna via internetbanken

Många löner?
Du kan skicka lönebetalningar direkt från löneprogrammet. Använd filtjänsten Löner.

Många inbetalningar?
Du kan fakturera med OCR och importera kundbetalningarna direkt i bokföringsprogrammet/
reskontran – använd tjänsten Bankgiro inbetalningar.

Lån och likviditet
För det företag som arbetar hållbart erbjuder Ekobanken långfristiga lån såväl som kontokrediter för att 
utjämna svängningar i likviditeten.

Insats i Ekobanken – en god investering

Alla våra företagskunder är också medlemmar i banken. Grundinsatsen på 1 000 kr är obligatorisk för 
juridiska personer. Även privatpersoner kan bli medlemmar i banken. Ytterligare andelar med kurs ger 
dubbel avkastning, både ekonomiskt och i en mer hållbar värld.
Läs mer om att vara ägare i Ekobanken på ekobanken.se

Alla konton i 
Ekobanken har 
svensk statlig 

insättningsgaranti.



Avsändare
Ekobanken medlemsbank
Box 64
153 22 JÄRNA

Ekobanken Medlemsbank I Box 64, 153 22 Järna I Besöksadress: Skäve Magasin, Järna / Lilla Nygatan 13, Stockholm
Telefon: 08-551 714 70 I Fax: 08-551 749 90 I E-post: info@ekobanken.se I www.ekobanken.se

Följ med i vår verksamhet 
och håll dig uppdaterad

Läs mer och fördjupa dig på vår hemsida: www.ekobanken.se

Gilla oss på Facebook och Instagram och läs om nyheter  
och nya lån. Följ oss på Twitter @_Ekobanken

u Marta Komiszke - Kundservice 
– Jag gillar Ekobankens värdegrund och tänket kring 
människan och pengars kraft i samhället. Transpa-
ransen är viktigt för mig och det har bara Ekobanken, 
säger Marta Komiszke, som är ny medarbetare på 
Ekobankens kundservice. På kundservice kommer 
hon att arbeta med den dagliga kontakten med ban-
kens kunder via telefon, kundbesök på kontoret eller i 
Internetbanken. – Att få hjälpa kunden är det jag gillar mest med mitt jobb! 
Marta har tidigare arbetat i banksektorn på en av de större bankerna men nu 
senast har hon varit i turistbranschen och Malawi ligger Marta varmt om hjärtat 
där hon har arbetat som volontär för Afrogarden. 

– Jag letar ständigt efter inspiration i livet. Och jag tror att jag får mycket 
sådant här på Ekobanken.

u Joakim Widén - kredithandläggare
Joakim Widén är Ekobankens nya kredithandläggare. 
Han har en utbildning inom ekonomi kombinerat med 
hållbar utveckling och har en flerårig bakgrund inom 
banksektorn. Senast kommer han från en roll som kredit- 
analytiker på Nordea med fokus på svenska företag 
och föreningar. Som kredithandläggare arbetar han 
även med att göra en analys av kundens verksamhet 
utifrån de Globala målen förutom det finansiella läget. 
Arbetetet består även av att ha en tät kundkontakt och 
få vara med på kundens resa att förverkliga sina mål. 

– Det kändes naturligt för mig att söka mig till Ekobanken. Jag värdesätter att 
bidra med en god utveckling av samhället både stort och smått. Att få vara med 
på Ekobankens resa mot ett bättre samhälle känns bra i hjärtat, säger Joakim.  

u Nina Lundin - ekonom
I början av februari började Nina Lundin på på Ekobankens  
ekonomiavdelning. – Att arbeta på bank har jag inte gjort 
tidigare och att börja i en helt ny bransch känns jätte-
spännande, säger Nina. Hon har mångårig erfarenhet av 
att arbeta med ekonomiredovisning och revison på olika 
bolag och i sin nya roll kommer hon att arbeta med ban-
kens redovisning och myndighetsrapportering. 

Ekobankens värderingar och arbete med hållbar ut-
veckling var några av de saker som gjorde att hon sökte 
sig till banken. 

– Att få arbeta med de här frågorna varje dag känns 
väldigt bra och inspirerande, säger Nina. 

Finansiering av 
sociala innovationer
Mellan december 2018-2020 driver Mikro-
fonden tillsammans med Ekobanken och 
flera andra av Mikrofondens medlemsorga-
nisationer projektet ”Finansiering av sociala 
innovationer”. Syftet med detta projekt är 
att Mikrofonden Sverige, i samarbete med 
ett antal parter, bidrar till att fler sociala 
innovationer utvecklas och kommer till an-
vändning i samhället. Genom detta projekt 
kommer vi kunna utveckla räckvidd, ar-
betssätt, nätverk och tjänster, och därmed 
kunna ge än större finansiellt stöd till sociala 
företag. Målet är att Mikrofonden Sverige 
samt regionala mikrofonder utvecklat kapa-
citet att nå fler sociala företag. Genom ökad 
rådgivning, kompetenshöjande insatser 
samt informationsspridning och fler samar-
beten med civilsamhällesorganisationer. 

Förväntade effekter och resultat
Hittills har 20 sociala företag fått garantier 
från Mikrofonden och 60 företag har fått 
rådgivning för att bli finansieringsmogna. 
Projektet har hittills också lett till höjd kom-
petens inom jämställd mikrofinansiering, 
ökad kännedom om Mikrofonden och fler 
samarbeten mellan Mikrofonden och andra 
civilsamhällesorganisationer.

”Vår Lokal är ett av de företag 
som fått stöd genom projektet.”

            Goda Affärer kommer 
under hösten 2020. Vill du ta del av nyheter 
och information från oss kan du anmäla dig 
på vår hemsida till vårt nya nyhetsbrev. 




