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           Prenumerera på Ekobankens nyhetsbrev Missa inga nyheter   

från Ekobanken – håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev som 
kommer ut ungefär 4-6 gånger per år. Du anmäler dig på ekobanken.se

Under 2020 drabbades hela världen av 
coronapandemin. Bankens organisation har 
så här långt mycket väl klarat av omställ-
ningen till ett sätt att arbeta där vi försöker 
minska smittspridningen bland medarbetarna 
och samtidigt få banken att fungera. Vi har 
under året haft en tät dialog med kunderna 
och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån 
deras specifika behov.

Resultatet efter skatt uppgår till 3,9 mkr. 
Banken har fortsatt inga konstaterade 
kreditförluster. Reservering för eventuella 
kreditförluster uppgår till 532 tkr. Inlåningen 
från allmänheten ökade med 13 % och net-
toutlåningen ökade med 2 %. Intensiteten på 
utlånesidan i form av bruttoutlåning var större 
än någonsin genom att många byggprojekt 
finansierades, men när dessa slutplaceras 
sjunker utlåningen. Styrelsen har satt en ny 
kurs på tillkommande andelar så att den ökar 
med 2 % till 1332 kr/1000 kr.

I januari tillträdde Maria Flock Åhlander 
som vd efter Annika Laurén. Annika har varit 
vd sedan banken startade 1998 och har på 
ett fantastiskt engagerat sätt lyckats sätta en 
hållbar bank på kartan. Genom hennes insat-
ser och pionjäranda i över två decennier med 
att bygga en struktur och skapa en stabil 
grund finns det goda möjligheter att utveckla 
verksamheten vidare. Trygghet i förändring 
har varit ledorden i denna förändring av le-
darskap i banken.

Banken har som ett av sina uppdrag att 

vara en röst i samhällsdebatten kring samban-
det mellan kapital och hållbarhet samt att vara 
en inspiration och ett föredöme i arbetet för 
hållbarhet. Det faktum att banken drivs vidare 
stabilt år för år och behåller sin identitet har en 
verkan som inspiration även utanför banken. 
Ekobanken vill fortsätta att utvecklas och 
befästa sin position som det självklara valet 
för människor som vill att deras pengar ska 
användas så att samhället blir mer ekologiskt, 
socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

Ekobankens stämma
Du som är medlem och ägare i 
Ekobanken är välkommen på årets 
digitala föreningstämma. Du kommer 
 att få en separat kallelse per post 
med all information om hur årets 
stämma kommer att gå till och hur  
du anmäler dig. Med anledning av 
coronapandemin kommer vi inte  
heller i år att kunna ha någon mini-
mässa eller något öppet seminarium. 
Det kommer att skjutas på till senare. 
Håll koll på vår hemsida och 
våra sociala medier för datum.
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Ekobanken visar fortsatt 
stabil utveckling

Utveckling 1998-2020

1. Balansomslutning
2. Inlåning
3. Utlåning till medlemmar
4. Kapitalbas
5. Medlemsinsats

@

Climate Change 
Commitment
Allt fler banker skriver på FN:s 
Principles for Responsible Ban-
king. Men för att kunna agera och 
veta hur mycket de bidrar till den 
globala uppvärmningen behövs 
verktyg för att mäta koldioxid-
utsläppen på ett objektivt och 
enhetligt sätt i utlånings- och in-
vesteringsportföljerna. Ekobanken 
ställde sig i april 2019, precis som 
många andra medlemsbanker i 
GABV, bakom och har underteck-
nat ”Climate Change Commit-
ment” (CCC). I detta åtagande har 
bankerna ställt sig bakom att mäta 
och redovisa klimatpåverkan i sin 
utlåning och i sina investeringar. 
Läs mer om hur Ekobanken kart-
lägger hur våra lån/krediter bidrar 
till koldioxidutsläpp på sid 12.
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Vi har lagt ett ovanligt år bakom oss. Den globala Corona-
pandemin har satt oss på både kollektiva och individuella prov. 
Samtidigt är denna kris bara en i raden av kriser som vi har 
fått leva med de senaste åren såsom flyktingkris, klimatkris, 
demokratikris och fattigdomskris. Coronakrisen är på ett sätt 
mycket närmare oss än vad andra kriser är eftersom den drab-
bar våra liv och vår hälsa så nära. Det finns en hel del som talar 
för att denna kris har sitt ursprung i vårt osunda förhållningssätt 
till djuren och hur illa vi behandlar dem hela vägen från födseln 
och i många fall ända fram till tallriken. Corona ger oss en tydlig 
signal om att vi inte behandlar dem som står oss närmast på ett 
acceptabelt sätt. I sin förlängning är pandemin därför en bild av 
hur vi behandlar jorden och andra människor. Det är mänsklig-
heten som står för ett överutnyttjande av planetära och mänsk-
liga kapaciteter och det är också mänskligheten som behöver ta 
hand om de bakslag som nyttjandet ger upphov till. På sätt och 
vis är en pandemi av detta slag en i raden av kriser där det inte 
räcker att bara behandla symptomen utan att verkligen gå till 
botten med vad som orsakade krisläget. 

I det sammanhanget vill Ekobanken genom sitt sätt att 
arbeta inom det ekonomiska visa på en väg. 

Samtidigt som pandemin är fruktansvärd med många 
som blir sjuka, förlorar sina arbeten och dör så är det sam-
tidigt en inbjudan till att tänka och agera på ett nytt sätt. 
Vi har både som samhälle och som individer klarat av att 
ställa om arbetssätt och umgänge i en hastighet som inte 
hade varit möjlig i frånvaro av ett yttre hot. Mycket har blivit 
sämre, men samtidigt har nya möjligheter skapats. Intresset 
för vår egen närmiljö, våra lokala skogar och sjöar, liksom 
för våra lokala företagare har ökat samtidigt som vissa mil-
jöbelastningar har minskat.

Många har en längtan efter en återgång till att allt ska bli som 
vanligt igen, men frågan är om det som var tidigare med alla 
sina kriser verkligen var så bra? 

Vi bör framöver vara försiktiga med att bara återställa allt 
till det läge som var innan och istället ta chansen att tänka nytt 
och agera på ett sätt så att nya mönster skapas istället för att 
vi ramlar tillbaka i de spår som uppenbarligen inte fungerade. 
Det är när allt förväntas återgå till det som var tidigare som vi 
har den stora möjligheten att skynda långsamt och fundera 
över vad som är sunt framöver. Återstarten av samhället gör 
det möjligt att bygga relationer till andra människor och till oss 
själva på ett nytt sätt. Bland mycket annat kan vi inte längre 
behandla vare sig djur, människor eller planeten som objekt 
som vi kan styra och bestämma över. Det behöver ske i en 
dialog och i ett samspel med dem vi har att göra med. Att 
motsatsen inte fungerade har det senaste året tydligt visat. Vi 
behöver, samtidigt som vi alla hanterar en pandemi, försöka 
arbeta långsiktigt och skapa det hållbara samhället som ska 
förhindra och bemästra kommande kriser. Här handlar det om 
att ha flera tankar i huvudet samtidigt och både göra det som 
måste göras för att hålla pandemin i schack och sätta lång-
siktiga mål och genomföra åtgärder så att vi inte överträder 
ännu fler planetära gränser.  De perspektiv som adresseras av 
den globala klimatrörelsen, där ”Fridays for future” och Greta 
Thunberg är en del, utgör en utmärkt ledstjärna i arbetet. 

Det är även tydligt att framtiden behöver ett modifierat 
ekonomiskt system. Bland annat handlar det om att komma 
bort från en ekonomi baserad på konkurrens och till en eko-
nomi som vilar mer på samarbete och kooperation. Vi behöver 
hitta sätt att samarbeta istället för att motarbeta varandra. 
Det visade sig med all önskvärd tydlighet i pandemins början 
att samarbetet sattes på hårda prov där alla konkurrerade om 
samma skyddsutrustning, för att vartefter tiden gick märka att 
vägen framåt var via samarbete. Genom att vara solidariska 
med andra kan vi själva känna oss värdefulla. 

Ekobanken utgör genom sin hållbara bankverksamhet ett 
exempel på hur en omställning till ett mer hållbart levnadssätt 
kan gå till. Genom att tydligt välja vilka som ska få lån – och 
därmed även välja bort vilka som inte ska få lån – visar banken 
vägen för dem som vill vara med och bygga ett hållbart sam-
hälle i praktiken. Bankens roll är att vara ett praktiskt exempel 
på hur en del av ett hållbart ekonomiskt system kan se ut. Det 
finns många ekonomiska tänkare och skribenter som har ut-
märkta förslag på vad som borde göras, men där har banken 
den särskilda rollen att omsätta teori i praktisk ekonomisk 
verksamhet som utförs av de kunder som har fått lån i banken. 

Banken har under det gångna året visat sin stabilitet och 
sin motståndskraft mot yttre påfrestningar. Organisationen har 
på ett föredömligt sätt visat på sin förmåga att snabbt ställa 
om och agera utifrån nya förutsättningar. Det interna arbetet, 
liksom dialogen med bankens intressenter och framförallt med 
kunderna har blivit helt eller delvis digitaliserad. En av Eko-
bankens styrkor är det personliga mötet med kunderna i deras 
unika situationer och denna förmåga har kunnat upprätthållas 
digitalt genom hela pandemin, även om den på intet sätt ersät-
ter det nödvändiga personliga mötet som kommer att återupp-
tas så snart det är möjligt. 

Styrelsen har under det gångna året haft ett par extrain-
satta möten med anledning av pandemin. I övrigt har styrelsen 
arbetat med många spännande lånefrågor, bearbetat den stra-
tegiska planen och fattat beslut om att starta en ny stiftelse 
för idéutveckling. Det arbetet kommer att slutföras i början av 
2021 med syftet att bankens idé på så sätt ska kunna få en bra 
hemvist för att kunna utvecklas. Jag ser fram emot det fortsat-
ta arbetet med banken och att få möta dess intressenter under 
2021 och ber att få tacka ledningen med vd i spetsen och alla 
medarbetare och förtroendevalda i styrelsen och fullmäktige 
för en stark insats under tuffa förutsättningar. 

”Det är även tydligt att framtiden behöver 
ett modifierat ekonomiskt system. Bland 
annat handlar det om att komma bort från 
en ekonomi baserad på konkurrens och till 
en ekonomi som vilar mer på samarbete 
och kooperation.”

Vd Maria Flock Åhlander

Flera tankar i 
huvudet samtidigt

Det här är mitt första år som vd för en ovanlig bank som 
samtidigt är en vanlig bank. Det är också ett mycket ovan-
ligt år som har passerat. En pandemi har förändrat och 
påverkat människor över hela världen och våra tankar är 
hos alla som drabbats. Pandemin fortsätter att påverka 
och troligen är vi och vår omvärld förändrad för alltid. Kra-
ven på att kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt och 
att visa på en icke polariserande väg framåt har ökat.

I januari tillträdde jag som vd efter Annika Laurén. Hon hade 
varit vd sedan banken startade 1998 och har på ett fantastiskt 
engagerat sätt lyckats sätta en hållbar bank på kartan. Genom 
hennes insatser och pionjäranda i över två decennier med att 
bygga en struktur och skapa en stabil grund finns det goda 
möjligheter att utveckla verksamheten vidare. Annika har alltid 
arbetat med att ge medarbetare i banken en insyn, ansvar och 
medbestämmande som innebar en förberedelse för ett vd-
skifte. En del av vd-skiftet innebar även att Kristoffer Lüthi som 
arbetat länge i banken tillträdde som bankens styrelseordfö-
rande 2019. Tack Annika Laurén! Trygghet i förändring har varit 
ledorden i denna förändring av ledarskap i banken. Trygghet 
för medarbetare, ägare och kunder. 

Samtidigt pågår arbetet med att fortsätta utveckla banken 
i en tid av oro med pandemin, parallellt med en klimatkris, och 
oroligheter men även ett uppvaknande i samhället om pengars 
kraft i samband med omställning. Ekobanken vill visa på vad 
dina pengar kan ”göra” när de är på banken. Vi tror på transpa-
rens för att ändra det finansiella systemet i en hållbar riktning. 
Vi anser att pengar ska vara verktyg för att skapa förändring 
och möjligheter. Upplysning, kunskap och information är en 
grund för utveckling och förståelse.

Något som ökar i världen generellt, och i utvecklade länder i 
synnerhet, är den psykiska ohälsan. En fråga som vi ställer oss 
är hur ska en bank arbeta med psykisk ohälsa. Hur ska vi age-
ra? Hur går det att koppla samhällets utveckling och ökningen 
av psykisk ohälsa? Vi har inte svaret klart. Det vi kan göra och 
gör är att i varje möte se människan som vi möter; både inom 
Ekobanken och utanför.  Rent konkret fortsätter banken att 
stödja och finansiera initiativ inom den sociala ekonomin bl.a. 
arbetsintegrerande sociala företag vars syfte är att integrera 
människor i socialt utanförskap på arbetsmarknaden.

Vi har under det gågna året haft en tät dialog med våra 
kunder och vi fortsätter göra vad vi kan för att stötta dem 
utifrån varje kunds specifika behov. Medarbetarna i banken 
har kämpat för att få allt att fungera som vanligt trots en om-
värld som varit allt annat än vanlig. Under året har vi internt i 
banken haft en gemensam digital incheckning varje dag vilket 
har varit viktigt för att hantera oro, frågeställningar, inspirera 
varandra genom att berätta om fina initiativ eller om en in-
tressant lånekund. Ett annat inslag på dessa gemensamma 
incheckningar har varit att vi har kontors-yoga två morgnar 
i veckan. Varannan vecka har vi medarbetarmöten och de 
inleds med en dikt eller något annat som inspirerar för att 
skapa gemenskap och samhörighet eller få oss att lyfta blick-
en. Jag vill ta tillfället att tacka alla medarbetare, styrelse, 
förtroendevalda, kunder och ägare för det arbete som ni gör. 

Ekobankens idé
Ekobanken vill ställa kapital till förfogande för den ekologiska, 
sociala och kulturella omställning som samhället behöver. Ban-
kens ändamål är att på ömsesidig grund lämna och förmedla 
krediter som främjar en sund utveckling av fria och allmännytti-
ga initiativ och stimulera privatpersoner till eget sparande. Våra 
kunder ska veta att deras pengar lånas ut på ett hållbart och 
ansvarsfullt sätt som tjänar människan och miljön. Alla kunder 
i Ekobanken kan följa hållbarheten i sitt sparande eller kapital i 
banken. Ekobanken är den enda bank i Sverige där kunderna 
får reda på vad pengarna i banken används till och Ekobanken 
lånar bara ut till företag och organisationer som tar hänsyn till 
människan och jorden. Vi vill bidra till att göra kapital mindre 
anonymt så att människor kan ta ansvar för hur pengar verkar, 
hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Vårt 
mål är att vara den mest trovärdiga banken i Sverige när det 
gäller att förvalta kunders pengar så att de stödjer hållbarhet.

Ekobanken under 2020 och i framtiden
Trots pandemin har banken ett bra resultat per 2020-12-31. 
Ekobanken redovisar ett resultat före skatt på 3,9 mkr (2,8 
mkr). Kvaliteten i kreditportföljen är fortsatt mycket god och 
banken har inte haft några konstaterade kreditförluster under 
året. Med anledning av coronapandemin har banken gjort en 
särskild beräkning i IFRS 9-modellen och en reservering för 
eventuella kreditförluster på 0,5 mkr. Genomgångar av läget 
hos lånekunderna görs löpande och hittills har ingenting med 
väsentlig påverkan på banken upptäckts. 

Det är Ekobankens medlemmar som äger banken och 
både företag och privatpersoner kan teckna sig för andelar. 
Grundinsatsen är 1 000 kr och har ingen kurs. Ny kurs på 
tillkommande andelar sattes av styrelsen 28 januari 2021 till  
1 332/1 000 kr vilket innebär en ökning med 2 %. Det lång-
siktiga ekonomiska avkastningsmålet för andelar i banken är 
att de över tid ska ge en högre värdeökning än bankens bästa 
ränta på inlåning. Detta mål har hittills kunnat hållas. Banken 
redovisar såväl ekonomisk som social, ekologisk och kulturell 
avkastning till sina medlemmar.

Tillströmningen av nya privatpersoner, företag och fören-
ingar har varit god. Det visar att intresset för Ekobanken fort-
sätter även i tider av samhällsutmaningar. Många efterfrågar 
fler produkter och tjänster. Det är en utmaning för en liten bank 
i Sverige där infrastrukturen inte är byggd för att underlätta en 
mångfald på bankmarknaden. Det kommer även att ske en stor 
omställning i bankvärlden avseende betaltjänster och betalin-
frastruktur under de kommande åren. Det innebär initialt ökade 
kostnader för en liten bank men förhoppningen är att det ska 
bli lättare att utveckla nya initiativ i framtiden. Men i ett över-
gångsskede så krävs mycket resurser till detta område. 

”Det räcker inte med att fokusera  
på en fråga utan just förmågan att  
fokusera på flera frågor samtidigt - 
ha flera tankar i huvudet samtidigt 
- måste vara central.”
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Från Ekobankens årsredovisning 2020

Ordförande Kristoffer Lüthi 

En möjlighet att tänka 
och agera på ett nytt sätt

Från Ekobankens årsredovisning 2020
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Fullmäktiges ordförande Lena Lago

Ett alldeles speciellt år

Det har varit ett alldeles speciellt år. I slutet av april vän-
tade nog många på att det normala skulle infinna sig igen, 
det vanliga – att allt skulle bli som förut. Idag vet vi mer - att 
vi måste lägga det vanliga bakom oss och istället förstå det 
nya i en omvärld, vars effekter på olika sätt påverkar och 
fortsatt kommer att påverka oss i det dagliga. Både banken 
och tillhörande fullmäktige har klarat omställningen väl under 
2020, men att i tid av prövning behöva samtala om det mer 
svåra genom Zoom eller Teams har på många sätt varit en 
utmaning. Trots det har samtalet om det angelägna hittat sin 
form – för att vi just måste det. Under året har vi förutom att 
följa det som sker runt Corona kopplat till banken, valt att 
fördjupa oss i mat och klimatfrågan, men även vilka frågor 
som är bärande för banken i nutid och framtid där vi för att 
få fatt i dessa - tog avstamp i historien. Vi har även med stort 
intresse följt det som sker runt Ekobankens nyskapade fond 
för idéutveckling. I samtliga av dessa samtal har vi haft skäl 
att fundera över ordet hållbarhet.

När jag frågar andra vad de vet om Ekobanken är det olika 
ord kopplat till hållbarhet som blir svaret. Det är bra. Ekoban-
ken är just en hållbar bank- ur hållbarhetsperspektiven ekolo-
giskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Så låt oss omfamna 
ordet hållbarhet, värna om det. Det finns ju alltid en risk att 
ord som används ofta till slut förlorar sin kraft. Men i tider av 
utmaningar behöver vi hålla hårt i det som är långsiktigt bär-
kraftigt. Låt oss hoppas att ordet hållbarhet och allt vad det 
står för – blir just hållbart inte bara i ord, utan även i handling. 
En effekt av de tre hållbarhetsperspektiven är hälsa. Möjligt 
att aspekten hälsa och liv ingår i det ekologiska perspektivet, 
men frågan är om hälsa inte är värt ett eget kapitel. Den öka-
de globaliseringen gör att sjukdomar och epidemier sprids 
mycket snabbt och på ett helt annat sätt än tidigare. Det 
viktiga i våra gemensamma ansträngningar måste grunda sig 
i att vi genom att hålla fokus på de tre hållbarhetsperspekti-
ven uppnår det fjärde – hälsosam hållbarhet. Även om vi kan 
tycka att Sverige har klarat sig relativt väl behöver vi ha med 
 

oss att många är drabbade. Värst drabbade är de redan socio-
ekonomiskt utsatta där det inte alltid är viruset som givit värst 
effekt. Många är de som blivit av med sina jobb, fått sämre 
ekonomi och med all säkerhet - sämre hälsa. Det som sker i 
omvärlden gör Ekobanken till en ännu viktigare bank än vad 
den någonsin varit. Med Ekobankens erfarenhet av att arbeta 
med småskaliga och kooperativa lösningar är jag övertygad 
om att vi genom fortsatta samtal i fullmäktige – och med all 
den kompetens som den gruppen besitter, med bankens 
bärande idéer som grund, kommer att kunna bidra till än fler 
finansieringslösningar inom den sociala ekonomin, bidra till än 
fler nyskapande modeller som i sin förebyggande ansats får 
effekt på hälsosamma hållbara samhällen, både i Sverige och 
internationellt. I det är Ekobanken och fullmäktige uthålligt på 
väg – på bärkraftigt hållbara vägar. 

”Men i tider av utmaningar behöver vi hålla 
hårt i det som är långsiktigt bärkraftigt. Låt 
oss hoppas att ordet hållbarhet och allt 
vad det står för – blir just hållbart inte bara 
i ord, utan även i handling.”

Banken fortsätter sin fördjupade hållbarhetskartläggning av 
lånekunderna och kommunicerar relationen mellan låneprojek-
ten och Globala Målen. Den tidigare ränterabatten till ekologis-
ka mjölkbönder har utvidgats till att gälla alla ekologiska gårdar 
och odlingar och hållbarhetsrabatten på räntan till ekologiska 
hus och lägenheter av alla slag har fortsatt varit uppskattad. 
Omställningslån är en låneprodukt som riktar sig till företag 
och föreningar som vill ställa om sin verksamhet i en hållbar 
riktning, exempelvis till förnybar energi, omställning till eko-
logisk odling eller hållbara material, cirkulär ekonomi och lik-
nande. Samarbetet med Mikrofonden fortgår där fonden ställer 
ut garantier för lån och möjliggör att Ekobanken kan finansiera 
goda och sociala innovationer. Under året avslutades två Vin-
nova-projekt där Ekobanken medverkat. Ett inom finansiering 
av sociala innovationer med bl.a. Mikrofonden och ett annat 
där Ekobanken varit en av parterna i projektet ”DiverCity – byg-
gemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen”. Under året 
har Ekobanken inlett ett samarbete med Lexly som innebär att 
våra kunder kan boka juridisk rådgivning och erhålla rabatt på 
avtal som upprättas. 

Sedan Ekobankens start har vi sagt nej till att finansiera 
fossilbranschen. Ekobanken skrev i april 2019 tillsammans med 
Global Alliance for Banking on Values övriga medlemmar under 
uppropet ”Climate Change Commitment” som innebär att en 
koldioxidmätning av bankens lån görs och rapporteras i bl.a. 
årsredovisningen och över tre år ska koldioxidutsläppen mins-
ka. Vi ser fram emot möjligheten att en gemensam redovis-
ningsstandard för hållbara banker kan utvecklas genom detta. 
För att få in mer data på ett effektivt sätt från våra lånekunder 
har vi i samband med det inlett ett samarbete med Worldfavor 
som har mångårig erfarenhet av att samla in data. 

Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker gäller 
från årsskiftet 2020/2021 och Lag om medlemsbanker kommer 
att avvecklas och ersättas av Lag om ekonomiska föreningar 
samt ett nytt kapitel i Lag om bank och finansieringsrörelse. 
Befintliga medlemsbanker har ett år på sig att anpassa stad-
garna till dessa nya ramförutsättningar. Vid den ordinarie fören-
ingsstämman 23 april 2021 kommer ett nytt förslag till ändring 
av stadgarna. Arbetet med att ta fram förslaget till ändrade 
stadgar påbörjades 2019 och ändringarna innebär inga större 
förändringar för banken och ägarna. 

I stället för att ställa in våra seminarier som vi brukar ha i 
Almedalen i juli arrangerades Virtuella Almedalen i samarbete 
med Social Venture Network. Seminarier som bl.a. lyfte byg-
gemenskaper, sociala innovationer tillsammans med Mik-
rofonden Sverige, EQ (emotionell intelligens) och ledarskap 
samt solenergi. Dessa seminarier går att lyssna på i efterhand 
via vår hemsida. Som första bank skrev Ekobanken under ini-
tiativet ”Visa handlingskraft” som är ett viktigt initiativ för att 
det ska bli lag att inte bryta mot de mänskliga rättigheterna. 
Där ingår brott mot ursprungsbefolkningar i hela världen  t.ex. 
gäller det samerna i Sverige.

Jag ser mig omkring och ser fantastiska bedrifter i världen, 
medmänsklighet, solidaritet, kämpaglöd men också en hård 
och orättvis värld med krig, rasism, psykisk ohälsa, miljöför-
störing och klimatpåverkan. Det blir nu ännu viktigare att höja 
rösten för att tala om att vi är många som vill att omställningen 
till en mycket mer hållbar värld ska bli verklig och att takten 
behöver öka. En hållbar värld för människan och planeten. Men 
det räcker inte att bara höja rösten utan vi behöver ta både in-
dividuella och kollektiva beslut för att det ska bli en förändring. 
Det räcker inte med att fokusera på en fråga utan just förmå-
gan att fokusera på flera frågor samtidigt – ha flera tankar i 
huvudet samtidigt – måste vara central.

”Vi tror på transparens för att 
ändra det finansiella systemet i 
en hållbar riktning.”

”Sedan Ekobankens start har vi sagt 
nej till att finansiera fossilbranschen.”

I januari tillträdde jag som vd efter  
Annika Laurén. Hon hade varit vd sedan  
banken startade 1998 och har på ett fantastiskt  
engagerat sätt lyckats sätta en hållbar bank på 
kartan. Genom hennes insatser och pionjäranda 
i över två decennier med att bygga en struktur 
och skapa en stabil grund finns det goda  
möjligheter att utveckla verksamheten vidare. 
Annika har alltid arbetat med att ge medarbetare 
i banken en insyn, ansvar och medbestämman- 
de som innebar en förberedelse för ett vd  
skifte. en del av vd-skiftet innebar även att  
Kristoffer Lüthi som arbetat länge i banken  
tillträdde som bankens styrelseordförande 2019.   

Annika Laurén!
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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 Pling Transport  som 
bl.a. jobbar för det globala målet nr 13 -  
bekämpa klimatförändringen, gör det ge-
nom att köra gods med cykel i Göteborg.

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)

37 %

Privat
23 %

Privat med
hållbarhetsrabatt 

7 %

Ekologi &  
rättvis handel

24 % 

Kultur, lokal
utveckling &
gemenskap

9 %

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 även 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 även 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. Lånen som lösts under året redovisas på 
sidan 14. Enskilda firmor publiceras när låntagaren godkänt 
det. Namn och verksamhet publiceras och uppdateras konti-
nuerligt på Ekobankens hemsida. Lånebelopp och villkor pu-
bliceras inte. Privata låntagare publiceras inte.

Vår utlåning

6 7

u Addvelo AB, Kungälv
u Arbystiftelsen Solmarka gård, Vassmolösa
u Baskedal Kooperativa HRF, Simrishamn
u Bergsmansgård Tolvsbo AB, Söderbärke
u Bolibo Fastigheter AB/Boli Bygg AB, Järna
u Charlottendals bostadsrättsförening, Järna
u Drömgården/Muskö Herrgård AB, Muskö
u Eat for Change FFH AB, Saltsjöbaden
u Ekoby Växthuset samfällighetsförening, Söderhamn
u Ekologiskt Semesterboende, Stiftelsen, Öland
u Flodagarveriet Verksamhet AB, Floda
u Glasberga Village 2 Brf, Stockholm
u Gården i Rosendal BRF, Uppsala
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
u Millefolium AB, Stockholm
u Nibblestiftelsen, Nibble gård, Naturbruksgymnasium, Järna

Ekologiskt

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 Skärgårdsslänten 1 & 2 BRF, Stockholm
u Skäve gård ek för, Järna
u Skävestiftelsen, Järna
u Spörndly Utveckling AB, Järna
u Stiuca’s Eko-Logiska AB, Falkenberg
u Stockholms Cykelåkeri AB, Stockholm
u Telge Energi Vind ek för, Södertälje 
u Tidafors Service och Lager AB, Molkom
u Tingvalla Strand Brf, Stockholm
u Vedugnsbageriet i Sandhult ek för, Sandhult
u Vindkraft Gässlingen ek för, Trollhättan
u Värdiga mål HB, Kallinge
u ZeroMission AB, Stockholm

Ekobankens värdegrund handlar om vikten av ett etiskt 
agerande i våra aktiviteter i omvärlden. Då bankens främsta 
påverkan sker genom utlåningen påbörjades under 2016  
arbetet med att relatera låneprojekten till 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. Ekobanken 
ger även lån till initiativ som leder till en mer rättvis handel, fair 
trade, och bidrar till att odlare och anställda får förbättrade eko-
nomiska villkor samt att barnarbete och diskriminering motverkas.

Ekobanken har länge arbetat med att ge lån och stöd till eko-
logiskt och biodynamiskt jordbruk, livsmedelsförädling och 
jordbruksforskning. Det bidrar starkt 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 Oiko-
credit, som möjliggörs genom dem som valt Ekobankens Oiko-
credit sparkonto och Oikocredits möjlighet att investera i större 
projekt inom förnybar energi. Detta utlåningsområde är även 
starkt relaterad till Mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Till 
detta mål bidrar också utlåningen till företag och kooperativ som 
tillhandahåller klimatsmarta cykel- och eltransporter, ekologisk 
mat och kläder, hållbara bostäder och hållbar turism, liksom till 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och Mål 11: Håll-
bara städer. Ofta är dessa verksamheter i framkant vad gäller 
innovativa och hållbara lösningar och flera väljer också den 
kooperativa företagsmodellen. Här bidrar Ekobankens utlåning 
även till Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
särskilt delmålet om att öka tillgången till finansiella tjänster och 
överkomliga krediter.

Ekobankens utlåning relaterad till  
Globala målen för hållbar utveckling

Utlåning till ekologiska ändamål kopplat till globala målen
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Fristående förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt skol-
skepp är ett klassiskt utlåningsändamål i Ekobanken. De drivs 
av engagerade föräldrar och lärare och är idéburna. De har inget 
enskilt vinstsyfte utan allt eventuellt överskott återinvesteras i 
verksamheten. Ekobanken lånar ut till verksamheter och för-
eningar som bedriver socialt arbete och omsorg med fokus på 
individen och mänskliga värden utan vinstsyfte. Det kan handla 
om sociala arbetskooperativ, boendegemenskaper, äldrekoo-
perativ eller handikappomsorg. Gemensamt för alla dessa olika 
verksamheter är viljan till ett så självständigt liv som möjligt med 
insyn och medbestämmande. 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 1998 arbetat med stöd och 
utlåning till verksamheter inom vård och omsorg vilket relaterar till 
Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Ekobankens utlåning till 
idéburna förskolor, skolor och eftergymnasial utbildning stödjer 
Mål 4: God utbildning för alla. Banken arbetar aktivt för jäm-
ställdhet 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: Jäm-
ställdhet samt Mål 10: Minskad ojämlikhet. Ekobankens utlå-
ning till sociala företag samt vård och omsorgsverksamheter har 

ofta haft stor betydelse 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 arbetsvillkor för personer med funktionsvariation,  
vilket också relaterar till Ekobankens utlåning till fair trade och 
Oikocredit. Utlåningen till Oikocredit stödjer också Mål 1: Ingen 
fattigdom.

Socialt 

u Mikaelgården, Stiftelsen, Järna
u Nyed Friskola ek för, Molkom
u Nyponkulla, förskola i Hölö 
u Oikocredit International, Holland
u Prata på riktigt i Göteborg AB, Göteborg
u Riala Waldorfförening, Riala 
u Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse, Järna
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 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 Villa at Samhällsförändring i Praktiken, Växjö
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 CDEKL, ek för, Göteborg
u Egnahemsfabriken ek för, Tjörn
u EK Pråmen HB, Kimstad     
u Forum Skill, Göteborg
u Fyrfota Äventyr ek för, Göteborg
u Gustavsfors-Vårviks äldreboende, Gustavsfors
u Hajdes ek för, Klintehamn
u Hammenhög Bogemenskap KHF, Hammenhög
u Helgestahemmet, Stiftelsen, Mölnbo
u Hillesgården/Stiftelsen Hilarion, Klippan
u InclusiveBusiness Sweden, Göteborg
u Karriärstöd Göteborg ek för, Göteborg 
u Karriär-Kraft Nästa Steg 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

Utlåning till sociala ändamål kopplat till globala målen

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 Babajan restaurant/Spaced out Spices HB, Stockholm
u Balanced View Center, Vittsjö
u Balders Förlag, Järna
u Buddhistiska Gemenskapen Triratna, Stockholm
u Föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel, Örbyhus
u Granstedt Kultur och Samhälle HB, Mölnbo
u Gylleboverket ek för, Gyllebo
u Kulturcentrum, Stiftelsen, Järna
u Kulturföreningen Saga, Ödeshög
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 Pulsa Utveckling AB, Linköping
u Robygge AB, Järna
u Ruben Engzell EF, Stockholm
u Skilleby Net ek för, Järna
u Spel- och Dansstugan Brf, Åmål
u Steneken Skogsbrynet AB, Järna
u Stiftelsen för ickevåld- och fredskultur, Västra Frölunda
u Stiftelsen Vipassana Sverige, Ödeshög
u Strån till Stacken, Stiftelsen, Göteborg
u S/Y Ellen, Stiftelsen, Sundbyberg
u T/S Constantia/Stiftelsen Solnaskutan, Solna
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

Surdegskurs på Garveriet i Floda. Foto: Garveriet i Floda

InclusiveBusiness Sweden.

Avslutade lån under 2020
Lånen har avslutats på grund av att lånen har amorterats klart, 
garanti är löst, lånen omplacerats eller verksamheten lagts ner. 

2Lång ek för, Antroposofins Hus, Baldersvägen Brf, Bzzt AB, 
Cum Pane ekologisk bakverkstad, Danscentrum Väst, Ekoby 
Baskemölla ek för, Meretes, Montessoriförskolan Vega, Parsi-
fal Boende AB, Psykosyntesakademin, Rudolf Steinerskolan, 
Stiftelsen Umeå Waldorfskola, Sörbro Gård, Wennebohöjden 
Brf, Vidarstiftelsen.
 
 

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN
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Handlingskraft...

Tanken bakom Hillesgårdspriset är 
enkel. Vi vet alla att människan kan åstad-
komma både storartade kärleksgärningar 
och den mest vedervärdiga ondska. Det 
går en stridslinje inom oss alla där vi kan 
ta ställning för om vi vill forma våra liv efter 
våra bättre sidor, eller om våra sämre sidor 
ska ta över. 

Detta är en maktkamp mellan gott och 
ont, mellan vårt samvete och våra egois-
tiska instinkter, som ingen kommer undan. 
Men det är en maktkamp som det goda 
i oss kan vinna! Visst är människan på 
många sätt kluven, men hennes djupaste 
och sanna natur fungerar som en inre port 
på glänt för alla som vill få stöd för att gå 
kärlekens och medmänsklighetens väg. 

Hillesgårdspriset är alltså tänkt att spela 
en roll i denna maktkamp genom att lyfta 
fram och belöna olika uttryck för kärlek och 
medmänsklighet. Det handlar om de goda 
exemplens inspirerande makt. 

Vem kan få Hillesgårdspriset
Med priset vill vi också påminna om att 
även om mänsklighetens sämre sidor 
uppvisas i praktiken och exponeras flitigt 

i media så bär vi alla inom oss en mäktig 
hjärtats makt till godhet och kärlek. En 
makt som inte bara har betydelse i det lilla 
personliga livet, utan som har kraft att i 
grunden påverka samhällsutvecklingen i en 
konstruktiv riktning.

Sedan är det självklart att de prisvärda 
uttrycken för kärlek och medmänsklighet 
har lite olika tyngdpunkter. Och det påver-
kar hur prisjuryn tänker. Ibland är det till 
exempel mod som dominerar, ibland är det 
den upprättande medkänslan och förståel-
sen, och i andra fall är det kanske gärning-
ar som visar förlåtelsens mäktiga befriande 
kraft. I ytterligare andra fall kan det vara ett 
framsynt och medmänskligt ledarskap som 
behöver lyftas fram. Eller det kanske är ett 
forskningsprojekt som försöker fördjupa 
insikten om människan sanna natur som 
bör uppmärksammas.

Ekobanken är en av sponsorerna till Hil-
lesgårdspriset sedan starten 2006. 

Har du en idé om vem som borde få Hil-
lesgårdspriset, läs mer på hillesgardspriset.
se och skicka gärna in din nominering!

Läs mer: www.hillegardspriset.se

Den 22 januari tog utrikeshandelsminister Anna Hallberg 
emot 21 070 underskrifter från kampanjen Visa hand-
lingskraft. 41 företag och 61 fackförbund och organisa-
tioner har också ställt sig bakom kampanjens krav på en 
lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättig-
heter och miljö i all sin verksamhet.

Någon sådan lag finns idag inte i Sverige. Men i EU har pro-
cessen för att skapa bindande regler för företag och mänsk-
liga rättigheter påbörjats. Kampanjen har velat sätta press på 
regeringen att driva på mer aktivt inom EU och att börja utre-
da hur en EU-lag kan integreras i svensk lagstiftning. Arbetet 
i Sverige för att säkerställa en effektiv lag måste ske i dialog 
med en civilsamhällesorganisation. 

– Vår kampanj Visa handlingskraft visar att stödet i Sverige 
för en ambitiös HRDD-lagstiftning är starkt. Vi är många som 
anser att frivilliga riktlinjer inte räcker - det är dags att lagstifta, 
sa Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige 
till handelsministern i samband med överlämningen.

Ministern uttryckte tacksamhet för det arbete som gjorts 
inom ramen för kampanjen, och sa att civilsamhällets agerande 
är en förutsättning för Agenda 2030. Hon sa också att mänsk-
liga rättigheter i arbetslivet globalt är en hjärtefråga för henne.

– Regeringen instämmer, vi behöver en lagstiftning. Det blir 
mer power om vi gör det på EU-nivå. EU kommer att lägga 
fram ett förslag om ett rättsligt ramverk om due diligence 
inom företag och mänskliga rättigheter, jag står verkligen 
bakom det. Jag har mycket dialog med svenska företag och 
jag känner att de också står bakom det, sa utrikeshandelsmi-
nister Anna Hallberg vid dagens överlämning.

Kampanjen Visa handlingskraft har pågått sedan slutet av 
september 2020 och alltså fått stöd av 21 070 privatpersoner, 
41 företag och 61 organisationer, bland dem flera fackförbund.

– Flera fackliga organisationer menar att en lag kan utgöra 
ett viktigt verktyg för att skydda arbetstagares rättigheter. 
Respekten för rätten att gå med i en fackförening är ett av-
görande skydd mot kränkningar på arbetsplatser, precis som 
arbetstagares möjligheter att ställa företag till svars. Utan en 
lag missar vi en möjlighet att uppnå förbättringar på världens 
arbetsmarknader, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union 
to Union som är de svenska fackens gemensamma bistånds-
organisation och en av de 14 organisationerna som tagit ini-
tiativ till kampanjen.”

Företag vill också ha en lag
Bland företagen som ställt sig bakom kampanjens krav finns 
allt från globala börsbolag till livsmedelskedjor, försäkrings-
bolag och små och medelstora företag inom livsmedels- och 
modebranschen. Ekobanken var den första banken att skriva 
under uppropet. 

En del företag gör redan en så kallad human rights due 
diligence för att säkerställa att mänskliga rättigheter, däri-
bland kvinnors och barns rättigheter, och miljö inte påverkas 
negativt av deras verksamhet. Men granskningar visar att 
frivilliga åtaganden inte räcker. Amnesty International Sve-
rige och Fair Action kunde förra året visa att bara hälften av 
de företag som har en policy för mänskliga rättigheter följer 
upp hur den implementeras.

– Som första bank skrev Ekobanken under initiativet ”Visa 
handlingskraft” som är ett viktigt initiativ för att det ska bli lag 
att inte bryta mot de mänskliga rättigheterna. Där ingår brott 
mot ursprungsbefolkningar i hela världen t.ex. gäller det samer 
här i Sverige, säger Maria Flock Åhlander, vd på Ekobanken.

– De frivilliga regelverken har helt enkelt inte lyckats tackla 
orsakerna till omfattande negativ påverkan på mänskliga rät-
tigheter och miljö i de globala leverantörskedjorna. Och har 
inte heller varit tillräckliga för att få företag att agera, säger 
Ulrika Sandberg, sakkunnig företag och mänskliga rättigheter 
på Amnesty International Sverige.

Starkt folkligt stöd för en lag
En Sifo-undersökning från hösten 2020 visade att av 7 och 
10 svenskar vill se en lag som skärper företags ansvar för 
mänskliga rättigheter och miljö. Undersökningen gjordes på 
uppdrag av Amnesty International Sverige och Fairtrade Sve-
rige, som också är initiativtagare till kampanjen.

– Fönstret till en mer hållbar världshandel står på glänt. 
Med en EU-lagstiftning i sikte blir det ännu viktigare att svens-
ka regeringen i dialog med berörda parter börjar utreda hur 
en lag som bygger på FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter kan integreras i en svensk författ-
ningskontext, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare 
på Fairtrade Sverige.

Mer om kampanjen Visa handlingskraft:
Kampanjen har samordnats av plattformen CONCORD Sverige. 
Initiativtagarna är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Am-
nesty International Sverige, Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sve-
rige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam, Rädda Barnen, 
Swedwatch, Unicef Sverige, Union to Union och We Effect 

Den 10 mars 2021 röstade EU-parlamentet JA 
för ny lagstiftning för att företag ska respektera 
mänskliga rättigheter och miljön. 

- Att över 70 procent av EU-parlamentarikerna i 
går röstade för att EU-kommissionen ska ta fram 
en EU-lagstiftning för att företag ska respektera 
mänskliga och miljön är stort, och visar på en 
bred politisk samsyn i en fråga som vi inom Am-
nesty drivit i flera år. Detta går i linje med majori-
teten av svenska folket som i en SIFO-undersök-
ning tycker att Sverige behöver en lag som kräver 
att företag respekterar mänskliga rättigheter, 
säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företag 
och mänskliga rättigheter på Amnesty Sverige.

Hillesgårdspriset – för kärlek och medmänsklighet
Text och bild: Stiftelsen Hillesgårdspriset

2020 års pristagare – Stina Wollter.

Bildtex bildetx bildetx.
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”Det handlar om de 
goda exemplens 
inspirerande makt.”
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Ekobankens utåtriktade arbete består i att skapa och delta i aktiviteter som lyfter entreprenörskap,  
lokal ekonomi, miljö och sociala verksamheter. Vår målsättning är att medlemskap i olika organisa-
tioner, (se sid 33), både ska vara till nytta för banken och att organisationerna ska se ett värde av att 
ha oss som medlemmar. På följande sidor visar vi även några av våra intressentdialoger vi haft under 
2020. Under året har vi valt att inte ställa in utan ställa om och i stället genomfört flera webinarier.  

Earth Day Week
I april genomfördes den digitala internationella konferensen 
Earth Day Week som arrangeras av We Don’t Have Time. 
Varje dag hade ett eget tema och vi fick möjligheten att 
delta som paneldeltagare under samtalet ”People’s Climate 
Finance” då den dagens tema var ”Finance”. Konferensen 
sänds live under en vecka i april varje år.
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Sagt om banken... 
Twitter

”Nyårslöfte?! Ja, nu är det absolut dags att flytta mina lån och sparpengar 
från @bankenX till  @_Ekobanken ... Ett lätt val när man läser hur våra stor-
banker investerar”

”Första banken att gå med i upprop om #mHRDD @_Ekobanken 
#visahandlingskraft”

”How can you as an individual contribute to a climate-resilient future through  
your savings on the bank or through funds? I have divested my funds away 
from fossil fuels, and am saving a part of my money in the ethical bank  
@_Ekobanken ! #OurClimateJourney”

Facebook

”Ni är bäst”

”Tack för er viktiga insats”

”Viktig bank”

Organic Sweden
Organic Sweden bildades av ett stort antal företag och organisationer 
som alla efterfrågade en plattform för aktörerna på den ekologiska 
marknaden. Organic Sweden arbetar för att bidra till ökad kunskap och 
därmed ökat engagemang för ekologisk och KRAV-märkt produktion 
och konsumtion. Man vill bidra till att stärka aktörerna på ekomarkna-
den genom att vara en plattform för utbyte av erfarenhet och dialog. 
Ekobanken är sedan några år medlemmar i Organic Sweden. 

– För oss är det självklart att vara medlemmar i Organic  
Sweden. Vi vill vara med och sprida kunskap som leder till att 
fler ställer om och blir ekologiska jordbruk, producenter eller 
förädlare eller väljer att konsumera ekologiska varor, säger  
Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken.
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Values-driven Banking eller Sustainable banking är en växande 
rörelse över världen och Ekobanken är den svenska represen-
tanten för denna sociala, etiska bankrörelse. Ekobanken är bland 
annat medlem i Global Alliance for Banking on Values (GABV) som 
är ett internationellt nätverk av banker som drivs av att bidra med 
positiva förändringar i banksektorn och att skapa ett positivt och 
livskraftigt alternativ till det nuvarande finansiella systemet.

Allt fler banker skriver på FN:s Principles for Responsible 
Banking. Men för att kunna agera och veta hur mycket de bidrar 
till den globala uppvärmningen behövs verktyg för att mäta 
koldioxidutsläppen på ett objektivt och enhetligt sätt i utlånings- 
och investeringsportföljerna. 

Ekobanken har i april 2019, precis som många andra medlems-
banker i GABV, ställt sig bakom och undertecknat ”Climate 
Change Commitment”(CCC). I detta åtagande har bankerna 
ställt sig bakom att mäta och redovisa klimatpåverkan i sin utlå-
ning och i sina investeringar. Verktyget för detta är PCAF (Part-
nership for Carbon Accounting financials) och används redan 
sedan några år av ett antal banker i Holland. 

PCAF grundandes 2015 av finansiella institutit i Holland med 
syfte att hjälpa banker att uppnå Parisavtalet. PCAF är idag ett 
globalt nätverk för finansiella institut med syfte att skapa samar-
bete gällande finansiella instituts transparens och beräkning av 
växthusgasutsläpp. Med en global standard för koldioxidberäk-
ning möjliggör PCAF för banker att identifiera och mäta växt-
husgasutsläpp för lån och investeringar. 

Vår metod
För att kunna genomföra Climate Change Commitment och 
rapportera samt minska våra direkta/indirekta koldioxidutsläpp 
till 2021, behöver vi kartlägga hur våra lån/krediter bidrar till 
koldioxidutsläpp.  

För att kunna kartlägga våra koldioxidutsläpp har banken ge-
nomfört en telefonenkät med våra största lånekunder (företag/
föreningar) om hur dessa arbetar med hållbarhet. Frågorna har 
inkluderat etiska, ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Vad 
gäller lån/krediter till privatpersoner har en kartläggning genom-
förts baserad på tidigare inlämnad information. 

Beräkningen av indirekta koldioxidutsläpp kan vara kom-
plex. Banken har valt att följa PCAF-standarden och fokuserat 
på bankens största lånekunder. Beräkningen är baserad på 
bostad-/lokalyta samt energiförbrukning. Hänsyn har tagits till 
vilken sorts energikälla som använts, om det är en konventio-
nell eller förnybar energi. Data har aggregerats med hjälp av 
Ekobankens nya samarbetspartner Worldfavor. Worldfavor är 
en hållbarhetsplattform för att hjälpa organisationer att samla 
in och analysera hållbarhetsdata i hela produktion-/värdekedjan. 

Framöver kommer Ekobanken att använda sig av Worldfavor 
för insamling och hantering av hållbarhetsdata. Företagslå-
nekunder kommer i början av året 2021 att få en inbjudan till 
plattformen för att rapportera in hållbarhetsdata. På plattformen 
kommer kunder även få möjligheter att få överblick över sina 
rapporterade data över tid.

Resultat
Det aggregerade resultatet för 2020 är baserat på bankens  
utlåning, varav 75% av lånevolymen är till företag och föreningar. 
Ekobankens projekt gällande Climate Change Commitment  
pågår fortfarande och nedan presenteras årets resultat. 

Globala målen - bland Ekobankens företagslånekunder finns 
en stor variation där samtliga av Globala målen finns represen-
terade. Många av bankens företagslånekunder arbetar med Glo-
bala Målen nr 3, 4, 11 och 16. Det är volymmässigt stor andel 
kunder inom barnomsorg, utbildning, vård och LSS-boenden 
samt hållbart byggande.

 

Det aggregerade resultatet av indirekta koldioxidutsläpp, base-
rat på information från kunderna, visar att Ekobankens utlåning 
bidrar till 211 (199) ton koldioxidutsläpp. Vilket motsvarar 0,49 
(0,48) g CO2 per utlånad krona. Med hänsyn till en ökad utlåning 
på 2 % så har det indirekta koldioxidutsläppet ökat mycket litet 
mellan 2019 och 2020. Ekobanken finner en utmaning med att 
redovisa minskade utsläpp eftersom banken aldrig har finansie-
rat fossila bränslen, vilket är ett segment som vid uteslutande 
genererar till snabbt minskade koldioxidutsläpp.

I och med CCC-projektet har även andra nyckeltal tagits fram:
 

95 % av våra företagslånekunder gör inköp endast 
inom Sverige.

I genomsnitt är styrelsemedlemmarna till 42 % kvinnor. 

Ingen av bankens företagslånekunder har varit involvera-
de i tillverkning av, eller handel med företag, som tillverkar 
eller handlar med gruvdrift och fossila bränslen.

Alla bankens företagslånekunder säger nej till handel 
med företag som driver verksamhet som inte tar hänsyn 
till problemen med avskogning, avverkning av gammel-
skog och fjällnära skog, våtmarker och biologisk mång-
fald samt hotade arter.

1 2 3 4 8 11 12 13 1615

Climate Change Commitment  

Mål
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Under 2020 har vi varit inblandade i många digitala 
publika möten, föreläsningar och seminarier. Här är 
ett axplock av de olika arrangemangen vi har varit 
delaktiga i... 
u Ekobankens vd höll en föreläsning på kursen Sustaina-
ble Economic Futures – Nature, Equity and Community 
på CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier) vid 
Uppsala Universitet. Sådana tillfällen ger banken möjlighet 
att föra en dialog om de framtida finansiella lösningar som 
behövs och vilka frågor som unga idag har i dessa ämnen. 
u Lokalekonomidagarna genomfördes i år på ett virtuellt 

Ultuna. Här möttes forskare och praktiker i samtal om lo-
kal ekonomi och sociala innovationer. Ekobanken deltog i 
flera samtal och höll i ett eget seminarium om finansiering 
av byggemenskaper på landsbygden.   
u Stora sociala företagsdagen är det största arrang-
emanget i Sverige för företag och organisationer som vill 
ta socialt ansvar genom affärer. Ekobanken höll ett semi-
narium om hur hållbara banker bidrar till social impact.
u På kursen ”Framtidens bank i framtidens by” var Eko-
banken med och berättade om bankens start, utveckling 
och vikten av en transparens i det finansiella systemet. 
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Matlust
Södertäljes flaggskeppsprojekt MatLust stöttar sedan 2016 små och 
medelstora livsmedelsföretag till hållbar tillväxt genom olika utveck-
lingsprogram - och etablerar Södertälje som ett dynamiskt kunskaps-
centrum för frågor som rör hållbara livsmedel. Sedan starten har mer 
än 150 företag deltagit i MatLusts program inom innovation, affärsut-
veckling, strategisk hållbarhet och lean samt den testbädd projektet 
erbjuder för nya, innovativa och hållbara livsmedelsprodukter. MatLust 
är ett näringslivsprojekt som föddes ur ett måltidskoncept kring 
hållbara matvanor med grunden i frågan kring vad som är ett Öst-
ersjövänligt jordbruk. Ekobanken har 
sedan Matlust startade på olika sätt  
deltagit och följt deras arbete och flera  
av de företag som har gått igenom  
Matlusts program är kunder till banken. 

Plan B-podden och Klimatklubben

Fair Finance Guide 

När årets upplaga av Fair Finance Guide presenterades hamnade Ekoban-
ken för sjätte året i rad på första plats när det gäller Sveriges banker och 
deras hållbarhetsbetyg! I granskningen ser man över hur hållbart bankerna 
investerar och lånar ut pengar och hur det påverkar människor och miljön.

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart 
banker investerar och lånar ut pengar. I Sverige granskas de sju största 
bankerna samt två mindre banker. Genom en internationell metod kartläggs 
bankernas riktlinjer och sedan görs granskningar av hur de följs i praktiken. 

Under 2020 har Fair Finance Guide valt att djupdyka i ett antal viktiga 
och aktuella hållbarhetsfrågor vilket har fått stort medialt genomslag. Bland 
annat har de kartlagt de svenska bankernas kopplingar till skövling av skog 
i Amazonas, kriget i Jemen och oljeutvinning i Arktisk för att nämna några.  

Fair Finance Guides granskning har under åren lett till att flera av stor-
bankerna har tagit tydliga steg i linje med Parisavtalet, även om det fortfa-
rande är mycket kvar som måste göras. 

Under våren 2020 lanserade två av grundarna till Klimatklubben ”Plan B-podden”. Det är 
en podd som handlar om hur vi ska kunna leva ett bra liv inom planetens gränser. Eko-
banken har på olika vis samarbetat med grundarna till Klimatklubben under året bl.a. inför 
podd-avsnittet ”Börs, bank och besparingar”. 

Klimatklubben lanserades i oktober 2018 efter att FN:s klimatpanel släppt en ny 
rapport där de varnade för kraftigt ökade klimatförändringar – om vi inte agerar nu. 
Grundarna är tre influencers som har hållbarhet som sin hjärtefråga. 

– Vi influencers når flera tusen människor varje dag. Det vill vi utnyttja. Vi har ett 
brett kontaktnät och sitter i en position att göra stor skillnad, säger Emma Sundh, 
journalist, influencer och en av initiativtagarna till Klimatklubben. 

– Vårt mål är att ge människor en chans att påverka genom oss. Både i det lilla 
– genom att guida varandra till bättre val – och det stora, genom att vi kan starta 
upprop eller utöva konsumentmakt tillsammans, säger Maria Soxbo, journalist  
och influencer. 

”Vårt mål är att ge 
människor en chans att 
påverka genom oss.”

Föreläsningar och seminarier

Socialt entreprenörskap och investeringar i hållbara bolag 

Feminvest är idag Sveriges största nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare 
med närmare 25 000 medlemmar. Företagets ambition är att aktivt jobba för ett mer 
jämställt ägande och samhälle. Feminvest utbildar och inspirerar runt investeringar  
och entreprenörskap digitalt via hemsidan, sin podd, sociala medier samt via nätverks-
träffar. Tillsammans genomförde Feminvest, Mikrofonden och Ekobanken ett webinarium 
på temat ”socialt entreprenörskap och investeringar i hållbara bolag”. 

”Finansiering av sociala innovationer” 
Ekobanken är en av grundarna till Mikrofonden som erbjuder garantier och 
kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och pro-
jekt inom social ekonomi och lokal utveckling. Mikrofonden är Sveriges störs-
ta sociala investerare och det finns regionala mikrofonder över hela Sverige. 
Under hösten avslutades Vinnovaprojektet ”Finansiering av sociala innovatio-
ner” där Mikrofonden deltagit tillsammans med Ekobanken och Coompanion. 
I slutrapporten gjordes en utvärdering där man belyste några projekt som fått 
garantier från Mikrofonden och i många fall fått finansiering av Ekobanken. 
En egnahemsfabrik för unga och nyanlända, ett återbruksföretag för minskat 
utanförskap och en byskola med profilen ickevåldskommunikation. Det är 
några av det tjugotal sociala innovationer som de senaste två åren fått stöd av 
Mikrofonden, Ekobanken, Coompanion, Hela Sverige ska leva och Vinnova. 
Men vägen till finansiering var svår. Det visar utvärderingen av Serus, som är 
Sverigeledande utredningskonsulter inom Social return on investment.

– Samarbetet mellan just Mikrofonden och Ekobanken skapar en bra lös-
ning för finansiell inkludering av den sociala ekonomins organisationer, säger 
Erik Jannesson, utredare vid Serus.

Byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet
Ekobanken har varit en av parterna i projektet ”DiverCity – byggemenskaper för 
mångfald i stadsutvecklingen”. Projektet har pågått under tre år och har letts 
av Föreningen för Byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor 
som planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Oftast handlar det 
om bostäder. Bostadsrättsföreningar var ursprungligen en form för gemensamt 
byggande, men idag är det ovanligt att de som ska bo i husen är med från början. 
Syftet med projektet har varit att förenkla den här typen av komplexa processer 
ur flera infallsvinklar för att verkligen skapa en mångfald i byggnation och uttryck i 
stadsbilden och skapa en mångfald av upplåtelseformer.  

– Den hållbara staden kan inte byggas för medborgarna, utan den måste byggas 
av och med dem, säger Joachim Widerstedt, en av projektledarna för ”Divercity”.

Ekobankens bidrag har varit att bidra med kompetens och erfarenhet från fi-
nansiering av hållbara byggprojekt och långsiktigt bostadsfinansiering. Banken 
har en lång praktisk erfarenhet och har finansierat många av de bygg- och bo-
gemenskaper som finns i Sverige. Samtidigt har banken fått tillgång till kunskap 
inom stadsbyggande, fysisk planering och juridiska spörsmål under projektets 
lopp. I början av 2021 arbetas det med att få till en ny projektansökan som ska 
lyfta detta viktiga element i stadsplaneringen ytterligare.

FO
TO

: E
G

N
A

H
E

M
FA

B
R

IK
E

N

1514

Från Ekobankens årsredovisning 2020 Från Ekobankens årsredovisning 2020



16 17

NYA LÅN NYA LÅN

Villa @SIP 
I en till synes vanlig villa i Växjö ryms Villa at Samhällsförändring i Praktiken 
(SIP). Det är en del av nätverket SIP och här ska man hyra ut boende i ”korridor-
liknande” form till volontärer inom EU. Volontärerna ska kunna komma till olika 
föreningar och sociala verksamheter under ett år och där arbeta stödjande och 
hjälpande i organisationerna. Volontärernas boende finansieras av EU.

Nätverket SIP är ett annorlunda och unikt paraplynätverk som har sin bas i 
södra Sverige. Nätverket SIP arbetar med samhällsförändring i praktiken genom 
att uppmuntra entreprenörskap och personlig utveckling för de som vill göra 
samhället mer tillgängligt och demokratiskt. Detta gör man med hjälp av nya 
medier och ny teknik samt genom kunskapsdelning och kompetensutveckling.

Läs mer: 
www.sip.se

Spörndly Utveckling
Bakom namnet Spörndly Utveckling döljer sig en kulinarisk upp-
levelse. Här är det Pia Spörndly som med säker hand sätter sin 
prägel på maten hon lagar i sin food truck – Matbygget Food-
truck. Matbyggets filosofi är att arbeta med odlare och livsmed-
elsproducenter i Järna-trakten och man bygger upp sin meny 
och sitt utbud kring vad som finns tillgängligt. 

– Vårt utbud är mat som du kan ta med dig i farten, lagat på 
råvaror utvalda med omsorg, säger Pia. 
Läs mer: 
www. matbygget.com/

Hammenhög bogemenskap
Sommaren 2021 kan äntligen medlem-
marna i Hammenhög Bogemenskap flytta 
in i sina lägenheter i den gamla lantman-
naskolan. Huset har totalrenoverats för att 
ge plats åt 14 lägenheter men flera av de 
befintliga samlingsytorna på entréplanet har 
bevarats så som matsalen, några arbetsrum 
och ett ”vardagsrum”. Runt den gamla sko-
lan finns en enorm trädgård med möjlighet 
till både rekreation och odlingslotter. 

Läs mer: 
www.hambo.one

Le Mat B&B Göteborg City
Le Mat B&B Göteborg City är ett av tio 
kooperativa företag inom Vägen ut! Koncer-
nen. Vägen ut! är Sveriges största franchi-
sekedja av sociala företag och är kunder till 
Ekobanken sedan många år. Inom koncernen  
säljer de miljövänliga produkter och tjänster 
och samtidigt skapas det arbete för männ-
iskor som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
På Le Mat B&B Göteborg City bor ni som 
namnet avslöjar mitt på Avenyn i centrala 
Göteborg med Göteborgs evenemangsstråk 
alldeles utanför dörren.

Läs mer: 
www.lemat.nu

Gården i Rosendal 
I stadsdelen Rosendal i Upp-
sala finns byggemenskapen 
Gården. En byggemenskap är 
en form för att hyra eller köpa 
lägenheter i ett hus man själv 
får vara med att utforma tillsam-
mans med sina blivande grannar. 

Byggemenskapen Gården 
är ett flerfamiljshus med visio-
nen att huset ska vara hållbart 
ur flera perspektiv: socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt. 
Därför finns till exempel både 
hyres- och bostadsrätter för att 
kunna passa olika levnadsvillkor. 
Lägenheterna kan dessutom 
anpassas efter olika livssituatio-
ner så att man ska ha en chans 
att bo kvar resten av livet. Går-
dens strävan är att erbjuda ett 
hus med hög kvalitet och med 
låga driftskostnader och slittå-
liga ytor. Huset är byggt i trä och 
med miljövänliga material och 
metoder. Husets hjärta består av 
ett centralt placerat allrum med 
kök och det finns också andra 
gemensamma ytor så som verk-
stad, bastu och tvättstuga. 
Läs mer: 
www.byggemenskapgarden.com/

Eat for Change...
Eat for Change skapades med 
en vision om att förändra värl-
den. ”Genom mat kan vi skapa 
inkludering, möta nya matkul-
turer och verka för ett hållbart 
klimat” säger Viktor Kallas, 
medgrundare av Eat for Change. 
All mat lagas hantverksmässigt 
från grunden i Fisksätra och all 
mat är vegansk. Eat for Change 
har under pandemin haft utom-
husförsäljning i Saltsjöbadens 
centrum men flyttar nu till 
Ektorps centrum för att nå fler 

Karriärkraft nästa steg 
Föreningen Karriärkraft är ett arbetsinte-
grerat socialt företag och bedriver daglig 
verksamhet enligt LSS i samverkan med 
Göteborgs kommun. De har flera typer av 
arbetsträningsplatser för personer med 
rätt till LSS. Man arbetar bl.a. utifrån ett ut-
bildningsprogram, har en terapihund samt 
erbjuder arbetsträning på Retro Corner, 
Café Kaffekoppen och medieproduktion 
på Grafiska. Föreningens mål är att perso-
ner som har arbetsträningsplats hos dem 
ska nå vidare till arbetsmarknaden i den 
mån de kan och vill. 

Läs mer: 
www.karriarkraft.se

STIFTELSEN VIPASSANA

I Ödeshög kommun finns Nordens 
första Vipassanacenter som starta-
de i februari 2007. S.N. Goenka har 
gett centret namnet Dhamma Sob-
hana, vilket betyder ”Sanningens 
skönhet”. Runt om i världen finns 
203 center och utöver det 139 andra 
kursplatser. I Sverige är det Stif-
telsen Vipassana som driver medi-
tationscentret Dhamma Sobhana. 
Här arrangerar man internatkurser i 
meditationsformen Vipassana. 

Läs mer: 
www.sobhana.dhamma.org/sv/

Det här har inte varit ett år liknande något annat. Corona-
pandemin har påverkat alla våra kunder, men på olika sätt. 
Vi har, och har haft, en tät dialog med våra kunder för att  
stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. Att starta 
upp en ny verksamhet eller utveckla en befintlig kräver 
kraft och engagemang oavsett pandemin eller inte. 
Därför har vi valt att presentera våra nya kunder utifrån 
deras plan för verksamheterna, inte hur de har blivit 
tvungna att anpassa uppstarten eller utvecklingen 
av verksamheten på grund av pandemin.

Pia Spörndly i sin food truck. För dagen på Klockaretorget i Järna.

Andreas Martin-Löf arkitekter.

Le Mat B&B ligger centralt i Göteborg.

”Genom mat kan vi skapa 
inkludering, möta nya 
matkulturer och verka för 
ett hållbart klimat”

kunder i Nacka. Dessutom finns ett cateringeringebjudande med leverans om 
så önskas. I dagsläget levererar Eat for Change bl a till Nacka sjukhus.

Läs mer: 
www.facebook.com/eatforchange

”Lägenheterna kan dess-
utom anpassas efter olika 
livssituationer så att man 

ska ha en chans att bo 
kvar resten av livet...”

Fyrfota Äventyr
På Hisingen i Göteborg slog Fyrfota äventyr upp portarna till sin verksamhet i början av 
mars. De är ett arbetsintegrerande socialt företag som brinner för att sina kunders pälsk-
lingar ska må bra och för samhällsnyttan. Hos Fyrfota äventyr får de som vanligtvis står 
utanför den ordinarie arbetsmarknaden en möjlighet att komma in i arbetslivet i sin egen 
takt och på sikt bli självförsörjande. 

– Vi är så glada att äntligen vara igång, att få göra något vi tycker är viktigt. För oss 
är social och ekonomisk hållbarhet lika viktig som miljömässig hållbarhet. Tack vare 
Ekobankens stöd så känner vi en trygghet I företagandet där vi vill förändra vardagen för 
människor som står långt från arbetsmarknaden, att hjälpa dem att hitta ett syfte. Och till-
sammans med våra fantastiska dagishundar så gör vi det möjligt, säger Robert Hedemo, 
Fyrfota Äventyr.

De använder sig av miljömärkta, klimatsmarta och återanvändningsbara eller komposter-
bara produkter i största möjliga mån, deras mål är att inom snar framtid bli miljöcertifierade.

Läs mer: 
www. fyrfotaaventyr.se

”För oss är social 
och ekonomisk 
hållbarhet lika 

viktig som miljö-
mässig hållbarhet.”

Hundarna delas upp i 
grupper så de får gå 
med de kompisar de 
passar bäst med. 
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Ängås trädgård. En del av 
Vägen ut! Kooperativen som 
fått stöd av Mikrofonden och 
som är kunder i Ekobanken.

Pandemin skapar 
internationella 
möten dygnet runt
Global Alliance for Banking on 
Values har ett årligt möte som 
vanligen roterar mellan jordens 
kontinenter, men under rådande 
pandemi hölls mötet istället helt 
digitalt. Eftersom medlemmarna 
befinner sig i flera olika tidszoner 
var mötet i stort sett utan avbrott 
i två dygn med ett program med 
både gemensamma och regionala 
delar. Temat var ”Shaping the 
future of finance” och bland ta-
larna fanns Johan Rockström från 
Potsdam Institute for Climate Im-
pact Research som gav en tydlig 
bild av allvaret och brådskan när 
det gäller att komma tillrätta med 
klimatförändringarna. Han följdes 
av Kate Raworth, från på Oxford 
University, som pratade om finan-
siering i en grön och rättvis värld. 
Bakgrunden är hennes modell 
av ”Doughnut Economics” där 
hon pekade på vilka sociala och 
samhälleliga faktorer en hållbar 
bank behöver arbeta med, utöver 
att se till att befinna sig inom de 
planetära gränserna. Med denna 
inledning kunde konferensen 
sedan arbeta vidare med frågor 
kring mätning av klimateffekter 
i utlåningen, generationsskiften 
och digitala valutor som emitteras 
av centralbanker. 

Under åren 2018 - 2020 har Ekobanken tillsammans med Mikrofonden, Coompanion 
och Hela Sverige ska leva medverkat i det Vinnova-finansierade projektet ”Finan-
siering av sociala innovationer”. Projektet har bidragit till att ett 20-tal investeringar i 
sociala innovationer genomförts. En utvärdering av Serus, Sverigeledande utrednings-
konsulter inom Social Return on Investment, visar att vägen till finansiering för denna 
typ av projekt kan vara utmanande och svår. 

Rapporten visar också att många föreningar har negativa erfarenheter av tidigare 
kontakt med traditionella affärsbanker. Föreningarna har försökt lösa situationen med 
ideellt engagerade styrelsemedlemmar som tagit stora privatekonomiska risker. 

Men det finns en lösning 
”Samarbetet mellan just Mikrofonden och Ekobanken skapar en bra lösning för finansiell 
inkludering av den sociala ekonomins organisationer” säger Erik Jannesson utredare 
på Serus. Utredningen visar att det finansiella samarbetet bidrar till en viktig nytta på en 
övergripande samhällsnivå. Vinsterna av dessa sociala inno-
vationer skapar en levande landsbygd, minskade kostnader för 
kommuner samt en lägre miljöbelastning. 

Som alla banker 
behöver vi regelbundet 
ställa frågor till dig

För att skydda både dig och oss 
från att utnyttjas i pen-
ningtvättsyfte är vi enligt lagen 
(2017:630) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism och Finansinspek-
tionens tillhörande föreskrifter 
skyldiga att ha dokumenterad 
kännedom om dig som kund. 

När du gör bankaffärer
När vi möter dig som kund, till 
exempel på internetbanken el-ler i 
personliga samtal, ställer vi ibland 
frågor om dina bankaffärer eller 
din skatterättsliga hemvist. Du 
kan också ha fått ett brev hem till 
dig där vi ber dig skicka in nya 
uppgifter. Detta gör vi för att vi är 
skyldiga att ha god kunskap och 
kännedom om våra kunder för att 
inte banken ska utnyttjas för 
penningtvätt eller finansiering av 
terrorism. De uppgifter som du 
lämnar behandlas helt konfiden-
tiellt och omfattas av banksekre-
tessen och allmänna dataskydds-
förordningen. 

Logga in i internetbanken 
Alla våra kunder möts av ett frå-
geformulär när de loggar in på 
internetbanken som man måste 
svara på för att kunna komma 
vidare. Om du inte har loggat in på 
internetbanken på länge ber vi dig 
göra det och svara på fråge-
formuläret. 

Vad händer om vi inte får in dina 
uppgifter
En förutsättning för att du ska 
kunna använda våra tjänster även i 
fortsättningen är att vi har rätt 
uppgifter om dig och en säker-
ställd identitet. Om vi inte har detta 
kan vi i värsta fall tvingas begränsa 
dina möjligheter att an-vända våra 
produkter och tjänster.

Kom ihåg att skicka in aktuella 
teckningsrätter, uppdatera full-
makter och årsmötesprotokoll  till 
banken.

Europeiska kommissionen påpekade 
nyligen att Sverige saknar en social 
finansmarknad. Inget av det statliga 
riskkapitalet är riktat till sociala företag. 
Enligt Tillväxtverket uppger 23 % av 
Sveriges sociala företag att de sökt men 
nekats banklån, medan motsvarande 
siffra för traditionella företag är 3-4 % 
enligt föreningen Företagarna.

Det här är ju egentligen helknasigt. 
Varför ska entreprenörer som använder 
sitt företagande för att skapa ett bättre 
samhälle ha svårare att få tag i kapital 
än andra? Visst, de har en ovanlig af-
färslogik som inte många investerare är 
bekanta med. Men då är det dags att lära 
sig mer, inte säga blankt nej. Några saker 
som är bra att veta om sociala företag 
när man ska investera i sådana:

u Deras huvudfokus är att skapa sam-
hällsnytta, inte att dela ut vinst. Det ska
inte misstas för att de inte kan betala sina
kapitalkostnader - visst kan de ha kapa-
citet att betala ränta.

u Det brukar framhållas att sociala före-
tag inte är ”vinstdrivna” utan drivna av att
skapa en bättre värld. Det ska inte miss-
tas för att de inte strävar efter att gå med
vinst. För sociala företag är att “gå plus”

ett sätt för att kunna göra ännu mer gott.

u Många sociala företag väljer att vara
ekonomiska föreningar istället för AB. Går
det verkligen att investera i en förening?
Ja, visst! Antingen genom att bli medlem
eller ännu hellre investerande medlem (då
går du in med en större insats men har
fortfarande inte mer rösträtt än någon an-
nan) eller så ger du ett lån till föreningen
eller går i borgen så de kan ta lån i bank
(enklast hos en bank som förstår dem -
som Ekobanken).

Om du inte har för avsikt att bli en social 
affärsängel men ändå vill avsätta en del av 
ditt sparande som riskkapital för företag 
som gör världen bättre så kan du gå med 
i Mikrofonden. Vi är ett kooperativ som 
erbjuder riskvilligt kapital åt sociala före-
tag som har en sund ekonomi och bidrar 
positivt till FNs globala hållbarhetsmål. De 
pengar i vår fond som vi ännu inte investe-
rat har vi placerat hos Ekobanken - så att 
det ändå kommer till nytta i form av socialt 
och ekologiskt hållbar utlåning. Du är 
välkommen att kontakta mig om du vill bli 
investerande medlem eller låna ut pengar 
som ger en samhällsnyttig avkastning. 
Tillsammans bygger vi en inkluderande, 
social finansmarknad. 

Tillsammans bygger vi en 
samhällsnyttig finansmarknad

UTVÄRDERING 
AV SERUS –
FINANSIERING 
AV SOCIALA 
INNOVATIONER

Modellen ”Doughnut Economics”.

KOM
IHÅG!

Av Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden Sverige
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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

ALMEDALEN 2021
Årets Almedalsvecka blir en annorlunda Almedalsvecka, 
eftersom den i år genomförs som ett i huvudsak digitalt 
arrangemang. Ekobanken kommer att delta men vårt 
digitala program är inte helt fastställt ännu. Håll utkik på 
ekobanken.se, där kommer vi att lägga ut mer information.

Kund i Ekobanken
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.

Alla konton i 
Ekobanken har 
svensk statlig 

insättningsgaranti.

Diet for a Green Planet är utvecklat av 
kostenheten i Södertälje kommun under 
projektet BERAS Implementation. Idag arbe-
tar och utvecklar projekt MatLust, Södertälje 
kommun och BERAS International koncep-
tet. Ekobanken är en av medlemmarna i 
BERAS nätverk och deltar ofta i MatLusts 
olika projekt.

”Vi är mer än 7 miljarder människor på 
jordklotet – och vi har 1,4 miljarder hektar 
åkerjord att dela på. Det innebär 2000 m2 
åkermark i genomsnitt per person. Det skul-
le räcka för att leva väl med god marginal 
– också med ekologiskt kretsloppsjordbruk. 
Det är en odlingsmetod som...
u främjar biologisk mångfald både i och 
    ovan jord,
u minimerar negativ miljöpåverkan på 
   Östersjön och andra vatten
u och samtidigt gör odlingen till en positiv 
   faktor för klimatpåverkan genom att 
   binda kol i marken.
 

Fotograf: Fredrik Sederholm

Mat för att må bra och äta det 
som jorden kan producera 
på ett

Förutom våra 2000 m2 åker, så har vi också 
betesmarker, fiskevatten och skog till vår 
disposition. Ekosystemen producerar över-
skott. Så länge vi bara skördar överskotten, 
så skadar vi inte naturen. Genom en bra od-
ling – eller en bra viltvård, betesskötsel eller 
vattenbruk – förhöjer vi naturens förmåga att 
ge överskott.

Allt detta innebär att vi skulle kunna leva 
både gott och i samklang med naturen. Det 
gör vi tyvärr inte idag. Vi slösar med mat dels 
genom att kasta den, dels genom att utfodra 
djur med sådant som skulle kunna vara mat 
till människor, och vi äter ofta mer än vad 
som är hälsosamt. Genom matkonceptet Diet 
for a Green Planet kan vi ändra på detta och 
äta både nyttigare och mer miljövänligt.”
 
Läs mer: www.dietforagreenplanet.se
Här finns också information om en kurs som 
bjuder in till ”Vill du göra din organisation till 
en del av lösningen på framtidens hållbara 
matsystem? Välkommen till kursen som 
kombinerar grundliga kunskaper om hållbar 
mat med förändringsledning.” 
www.stensund.se/utbildningar/diet-
for-a-green-planet/ 

”Genom matkonceptet Diet for 
a Green Planet kan vi ändra på 
detta och äta både nyttigare 
och mer miljövänligt.”




