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Förord
Överallt laddar vi om för att gemensamt bygga ett bättre 
samhälle i spåren av återstarten efter pandemin. Ändå är det 
lätt att känna missmod. Sverige står inför en rad komplexa 
samhällsutmaningar som en åldrande befolkning, växande 
psykisk ohälsa, ökande socioekonomiska skillnader,  
integration av nya svenskar, nedgångna förorter och ett 
växande gap mellan stad och land. Klimatförändringarna 
läggs ovanpå och påverkar medborgarna i flera dimensioner.  

Samtidigt växer oron över offentlig sektors förmåga och 
kapacitet att lösa dagens sociala utmaningar på ett resurs- 
effektivt sätt. Skatteintäkter, även om de höjs, kommer inte 
att räcka. Istället behöver vi tänka på nya sätt, där arbetet 
med en social och miljömässig hållbar omställning också 
inkluderar nya ekonomiska modeller. Det är i forskningen 
exempelvis väl belagt att det är samhällsekonomiskt lönsamt 
att arbeta förebyggande och sätta in insatser så tidigt som 
möjligt. Men få aktörer har hittills varit beredda att satsa 
pengar på insatser vars positiva konsekvenser spelar ut sig 
över lång tid och på många olika platser.

Denna rapport lyfter fram omvärldens växande insikt att 
finansmarknaden och det institutionella kapitalet behöver 
bidra om vi ska nå de globala målen och genomföra planen 
för Agenda 2030. Rapporten beskriver framväxten av nya 
finansieringslösningar till sociala insatser med privat kapital 
från institutionella investerare och företag. Det berör en 

lånemarknad med sociala mål, precis som vi redan har 
olika låneprodukter kopplade till de gröna klimatmålen. 
Marknaden växer internationellt och den kommer nu till 
Sverige.

Som rådgivare av evidensbaserade policyåtgärder för 
samhällsutveckling följer vi på Ramboll framväxten av den 
här nya sociala finansmarknaden. Vi tror att samarbeten 
kring de sociala målen mellan olika aktörer bara kommer 
att lyckas om dessa åtföljs av ett ökat samhällsfokus på 
insatser som kan följas upp och utvärderas och det erbjuds 
resurseffektiva lösningar. Därför är vi glada att ekonomie 
doktor Sophie Nachemson-Ekwall i denna rapport lyfter fram 
finansmarknadens möjlighet att bidra till en samhälls- 
utveckling för ökad social hållbarhet. Vi hoppas att 
rapporten kan fungera som avstamp i det gemensamma 
arbete som ligger framför oss - hos kommuner, i regioner, i 
näringslivet, hos fastighetsbolagen, den idéburna sektorn, 
investerarna, bankerna och bland politiker och akademin. 
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Sverige har sedan länge legat i 
framkant när det gäller finans-
marknadens engagemang för den 
gröna omställningen, med målsät-
tningen att leva upp till Parisavtalet 
och Agenda 2030. Engagemanget 
syns särskilt i utvecklingen av gröna 
lån och obligationer. Men vi ligger 
efter jämförbara länder när det 
gäller investerarnas och bankernas 
engagemang för en socialt hållbar 
utveckling på hemmaplan, i Sverige. 
Under senaste åren har intresset 
för de sociala aspekterna dock ökat 
markant även på finansmarknaden. 
Den här rapporten visar på den 
utveckling som är på gång i 
Sverige, där lösningarna på dagens 
komplexa samhällsutmaningar i 
större utsträckning verkar kräva 
samskapande – inte bara samarbeten 
– mellan samhällets tre sektorer 
– offentlig sektor, näringsliv och 
den idéburna sektorn. Rapporten 
beskriver hur den svenska finans-
sektorns engagemang kan bli en 
katalysator. Engagemanget kan då 
både frigöra ekonomiska resurser 
till förebyggande socialt arbete och 
förmå olika aktörer att efterfråga 
kunskap och systematisk metodik 
som bidrar till att utveckla arbetet 
med social påverkan, uppföljning och 
effektmätning av gjorda insatser. 

Vi ser redan hur: 

• Intresset att bidra till en positiv  
utveckling av sociala förut- 
sättningar i Sverige nu långsamt 
växer fram bland de som förvaltar 
vårt pensions- och sparkapital. Det 
rör sig om de institutionella  
investerarna som bl.a. investerar i 
sociala obligationer.  

• Kommuner, regioner och fastighets- 
sektorn leder utvecklingen av 
sociala målsättningar på finans-
marknaden genom att de har börjat 
ta upp lån och ge ut obligationer 
med sociala mål. Rapporten visar 
hur de tar sig an sociala utmaningar 
som bristfällig bostadsmarknad, 
otrygghet, utanförskap och psykisk 
ohälsa. Fler arbetar också med att 
stärka medborgarengagemanget 
och samverkan med civilsamhället. 

• Utvecklingen mot att skapa socialt 
hållbart värde förskjuter fokus från 
att bara undersöka hur mycket 
resurser som spenderas på sociala 
åtgärder till att mäta effekten av 
gjorda insatser, där olika aktörer 
samlas kring ett gemensamt arbete 
mot ett förutbestämt mål. 

Utifrån rapporten ges några  
rekommendationer: 

1. Institutionella investerarna behöver 
investera mer i verksamheter 
som kan tydliggöra sina sociala 
åtaganden och visa på vilken 
påverkan på samhället de har. 

2. Näringslivet och den offentliga 
sektorn behöver utveckla  
standardiserade metoder för att 
kunna mäta och redovisa värdet av 
exempelvis förebyggande arbete. 
Hit hör också att möjliggöra en mer 
flexibel ekonomisk bokföring av 
sociala förebyggande insatser över 
flera år och inte som nu endast 
innevarande år. 

3. Staten och bankerna måste spela  
en central roll i att forma en finans- 
marknad för socialt hållbara finans- 
instrument. Hit hör att utveckla 
marknaden för sociala obligationer 
och lån, social utfallsfinansiering, 
sociala investeringsfonder samt 
sociala kreditgarantier. 

Rapportens budskap
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Rapporten bygger på två tidigare studier gjorda av Sophie Nachemson-Ekwall om 
framväxten av en marknad för en svensk social finansiell infrastruktur. I bakgrunds-
materialet finns samtal med närmare sextio intressenter, en litteraturgenomgång och  
sökningar i olika databaser för hållbara obligationer. Sommaren 2020 gjordes en 
uppföljning som främst lyfte fram mål 11 av FN:s globala hållbarhetsmål – Hållbara städer 
och samhällen. Denna tredje rapport lyfter fram värdet av att utveckla mätbara sociala 
mål. Rapporten sammanställdes januari 2021–maj 2021. Den bygger på nya samtal med 
de ungefär sextio intressenter som intervjuades 2019, men även på kompletterade samtal 
med ett tjugotal intressenter. Rapporten är en sammanfattning av en längre rapport 
som finns på Rambolls webbplats. Sophie Nachemson-Ekwall, är doktor och forskare vid 
Center for Sustainability Research, Stockholm School of Economics Institute for Research, 
CSR SIR, och senior rådgivare till Ramboll Management Consulting. Rapporten ingår i 
ett större forskningsprojekt inom ramen för KTH Sustainable Finance Lab. Ramboll har 
bidragit med finansiellt stöd. Nachemson-Ekwall står som ensam ansvarig för innehåll, 
slutsatser såväl som eventuella felaktigheter. 
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Introduktion

Covid-19-pandemin blixtbelyste 
betydelsen av en socialt inkluderande 
omställning. Det syns i engage-
manget för FN:s globala hållbarhets- 
mål, i olika policy-dokument och 
lagstiftning från EU och i frivilliga 
klimatdeklarationer som har skrivits 
under av representanter för invest-
erare, näringslivet och olika delar 
av den offentliga sektorn. Det syns 
också i upprop från akademier och 
från civilsamhället.

Sverige ligger i framkant i flera 
områden. Vi är med och leder  
utvecklingen av gröna obligationer, 
som är viktiga för näringslivets och 
den offentliga sektorns investeringar 
för klimatomställning. 

Det nationella målet är att år 2045 
ha noll nettoutsläpp av växthusgaser 
och grupper som Fossilfritt Sverige 
samlar olika delar av näringslivet 
kring gemensamma mål. 

Som välutvecklad välfärdsstat tillhör 
vi toppskiktet inom områden som 
jämställdhet och jämlikhet. Trots 
det är vi inte så bra som vi önskar 
inom det sociala området. Dagligen 
möts vi av rapporter om brister på 
bostadsmarknaden, brottslighet i 
utsatta områden, växande utanför-
skap och gap mellan stad och land, 
ungas psykisk ohälsa och utmaningen 
med en åldrande befolkning. För 
medborgarna framstår den enklaste 
lösningen, att bara höja skatterna, 
som allt mer orealistisk. Regeringens 
arbete med Agenda 2030, som 
även inkluderar Sveriges arbete 
med de sociala målen, påbörjades 
först 2020 och något uttalat mål för 
gemensamma insatser från olika delar 
av samhället saknas.

Den här rapporten visar hur det 
kapital som finns i våra pensions-, 
spar- och AP-fonder, tillsammans 
med annat privat kapital, kan fungera 

som svensk social finansieringskälla 
för att stärka vårt gemensamma 
arbete med att lösa våra sociala 
samhällsutmaningar. Detta 
kapital bidrar redan till den gröna 
omställningen, bland annat genom 
att låna ut pengar till kommuner och 
regioner, men även till fastighets- 
sektorn och övriga näringslivet. 
Det som är nytt nu är att spar- och 
pensionskapitalet även börjar ge lån 
till verksamheter som ska bidra till en 
socialt hållbar omställning. 
 
Utvecklingen syns redan i andra 
västländer, där det växer fram nya 
finansieringsinstrument som sociala 
obligationer, sociala utfallskontrakt, 
sociala banklån, fonder för utfalls-
finansiering och sociala kredit- 
garantier. Men detta är fortfarande 
ovanligt i Sverige. 

Rapporten lyfter fram den fram- 
växande marknaden av sociala 
obligationer, där främst privata 
fastighetsägare och allmännyttan 
börjat visa ett intresse för. Obliga-
tioner kan finansiera exempelvis 
ekonomisk överkomlig renovering av 
hyresrätter i miljonprogrammen, men 
även olika former av förebyggande 
sociala insatser för medborgarna i det 
aktuella området. Det pågår samtidigt 
ett arbete inom flera kommuner och 
regioner med att utveckla ett system-
atiskt arbetssätt för förebyggande 
sociala insatser, där olika finans- 
verktyg för social utfallsfinansiering 
driver på utvecklingen. Det syns 

också ett större socialt engagemang 
bland andra ägare av privat kapital, 
som stiftelser och förmögna privat-
personer. Samtidigt växer samhälls- 
intresset för socialt entreprenörskap, 
social innovation och förståelsen för 
civilsamhällets betydelse för med- 
borgarnas tillit och egenmakt.

Det svenska institutionella kapitalet 
har redan gjort avtryck i investeringar 
internationellt, bland annat genom att 
låna ut via Världsbanken och genom 
Sida-nätverket SISD. Sommaren 2021 
stod Sida som garant för en social 
obligation med Alecta och Afa som 
finansiärer. Bara under första halvåret 

2021 togs flera olika initiativ där bland 
annat Kommuninvest och Malmö Stad 
arbetar på att ge ut sociala  
obligationer. Därtill har Student-
bostäder i Norden gett ut en  
hållbarhetsobligation. Det har tagits 
olika initiativ till sociala investerings-
fonder som söker finansiering – från 
den offentliga sektorn, från  
kooperativ och från privat håll. 
Banken SEB har tagit fram ett kund- 
erbjudande om hållbarhetslänkade 
lån som även är kopplade till sociala 
mål. 

Sociala finansieringslösningar

I alla delar av samhället talas det om att ställa om till en hållbar utveckling. Frågan är inte ny, 
men just 2020 innebar en vändning globalt mot mer engagemang för klimatomställningen 
och fokus på långsiktigt värdeskapande i alla delar av samhället.
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Finansmarknadens förflyttning i 
riktning mot att följa upp sina investe- 
ringar utfrån den sociala nyttan 
öppnar samtidigt upp för ett helt nytt 
kompetensfält med sakområdes- 
experter. Dessa experter har 
erfarenhet av att beräkna samhälls- 
ekonomiska effekter, göra breda 
socioekonomiska kostnads-nytto- 
analyser, arbeta med processer för att 
genomföra social förändringsteori på 
ett systematiskt sätt och behärskar 

olika metoder för att mäta effekterna 
av förebyggande sociala insatser. 

Det är framför de delar av närings-
livet, offentlig sektor och civil- 
samhällets organisationer som förmår 
att kommunicera hur de bidrar till 
social nytta som också kommer att 
kunna locka till sig det nya sociala 
finanskapitalet. 

7



Det första perspektivet utgår från 
hur internationella regler och normer 
som rör social hållbarhet påverkar 
både företagens och de institut-
ionella investerarnas beteende. Hit 
hör FN:s 17 globala hållbarhetsmål, 
genomförandet av Agenda 2030 
men också nya redovisningsprinciper 
framtagna av organisationer som 
Global Reporting Initiativ (GRI), FN:s 
principer för ansvarsfulla invest-
eringar (PRI), och EU:s förordning om 
hållbarhetsrelaterade upplysningskrav 
”Disclosure-förordningen”, som riktar 
sig direkt till kapitalförvaltare. EU har 
sedan tidigare en grön taxonomi som 
ska underlätta för investerarna att 
välja företag som har en ekologisk 
och klimatmässig profil. Denna 
taxonomi får snart en efterföljare i 
den sociala taxonomin.

Det andra perspektivet utgår från 
den framväxande marknaden för  
påverkansinvesteringar (impact 
investing), där investerarens mål är 
att samtidigt skapa en hållbar  
avkastning och bidra positivt till 
social eller grön förändring. Från 
svensk horisont är det helt nytt 
att exempelvis ta upp lån på den 
internationella kapitalmarknaden som 
är kopplade till sociala klausuler och 
där effekten av sociala insatser också 
följs upp. 

Det tredje och sista perspektivet tar 
sikte på att aktörerna på marknaden 
för lån och investeringar som är 
kopplade till sociala mål måste kunna 
utvärdera insatser för att våga och 
vilja engagera sig.  

Det skapar krav på tillförlitliga 
standarder för hur mervärdet av 
åtgärden ska mätas, effekt  
utvärderas och återrapporteras. Det 
gäller både för enskilda individer, för  
verksamhetens affärer eller med- 
borgarnas skatter och även på 
samhällsnivå. 

Vad sociala investeringar 
handlar om

För att en investering ska klassas 
som en påverkansinvestering 
– impact investing – krävs att 
investeringen eller investerings-
objektet ska ge positiva effekter 
som annars inte skulle ha uppnåtts 
(additionalitet). Det ska vara positiva 
nettoeffekter, när de positiva och 
negativa effekterna har räknats ihop. 
Effekten ska bestå över väsentlig tid. 
Det viktiga är att den effekt som ska 
uppnås också är mätbar – i mänskligt 
välbefinnande, samhällsbesparingar 
eller något annat (intentionaliteten). 

Kapitalmarknadens förmåga att investera i sociala obligationer och andra finansinstrument 
som fokuserar på att skapa sociala värden väver samman tre perspektiv. 
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Sociala mål och socialt ansvars- 
tagande kräver ett förändrat synsätt, 
när de går utöver mänskliga 
rättigheter, barnarbete och rätten 
att organisera sig fackligt. Precis 
som när finansmarknaden ställer om 
för att styra kapital till den gröna 
omställningen måste effekten av de  
sociala insatser som genomförs 
mätas, följas upp, valideras och 
utvärderas. Men i det praktiska 
genomförandet är skillnaderna 
stora. Arbetet med den gröna 
omställningen kan luta sig mot 
naturvetenskapen. Målgruppen för  
klimatet är vi alla, planeten. Ett 
fastighetsbolag som bygger klimat- 
smart klarar ofta att kontrollera det 
arbetet självt. 

Men de sociala utmaningarna är 
ofta mer komplexa än de gröna. Då 
behöver aktören förstå det lokala 
sammanhanget och de enskilda 
målgruppernas behov. En social 
åtgärd kräver ofta att flera aktörer 
samverkar, exempelvis kommunen, 
fastighetsbolag, företag och civil- 
samhället. 

Ett företag kan på egen hand sätta  
upp mål för exempelvis personal- 
omsättningen, andelen kvinnor på 
ledande positioner, och sjuk- 
skrivningar. Men det krävs en helt 
annan organisering för att kunna 
säkerställa att leverantörer uppfyller 
de mänskliga rättigheterna eller 
förbättra tryggheten i området där en 
fastighet finns.  

Forskning som rör samhällsaktörers 
arbete med att bryta negativa spiraler  
i svenska utsatta bostadsområden  
lyfter exempelvis fram att den 
nuvarande arbetsfördelningen 
mellan samhällets sektorer behöver 
förändras. Det berör den offentliga 
sektorn, det privata näringslivet 
respektive den tredje sektorn, med  
civilsamhället och den idéburna 
sektorn. 

Forskningen visar att vi behöver 
lämna det stuprörstänkande som 
försvårar ett helhetstänkande för mer 
samskapande. Olika aktörer kan då 
enas om både mål för platsen eller 
gruppen, och kan gemensamt lägga 
fram en färdplan med åtgärder för att 
realisera förändringsresan.  

En sådan åtgärd omfattar en för- 
skjutning i den offentliga sektorn från 
ledningsidéer som bygger på new  
public management (NPM) till mer 
av new public governance (NPG). 
Förflyttningen lyfter tydligare fram 
individens eller en viss grupps behov 
och i processen bryter den ner den 
offentliga sektorns tendens att 
organisera sitt tjänsteerbjudande i 
silon. Finansmarknaden kan då bli en 
katalysator för ett systemförändrande 
perspektiv för att nå en både grön 
och social omställning, genom att 
ställa krav på att insatser designas på 
ett sådant sätt att det går att åter- 
rapportera utfall och mätbar effekt, 
bidra med resurser för att få ihop 
olika intressenter i komplexa  
samverkansprocesser och göra det 
möjligt att sprida kunskap om vilka 
insatser som fungerar.
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Vad är skillnaden mellan grön & social hållbarhet
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För att olika sociala finansierings- 
lösningar ska kunna växa fram krävs 
kunskaper om samhällsekonomisk 
nyttoanalys, evidensbaserade studier 
av sociala insatser, standardiserade 
metoder för att mäta effekter, 
systematisk återrapportering och 
validering av en oberoende tredje 
part. Med sådan kunskap kan finans-
marknadens institutionella investerare 
och bankerna arbeta tillsammans 
med den offentliga sektorn och 
därmed synliggöra svenska samhälls- 
ekonomiska värden. Allt detta 
kommer ställa krav på hur olika 
aktörer planerar, genomför, analyserar 
och utvärderar arbetet med sociala 
förändringar. Det kan röra ett helt 
område eller en specifik insats riktad 
till en definierad målgrupp. 

Den samhällsekonomiska vinsten av 
en förebyggande insats beräknas 
med hjälp av en så kallad samhälls- 
ekonomisk nyttokostnadsanalys, det 
som på engelska kallas cost–benefit 

analysis (CBA). Sådana nytto- 
kostnadsanalyser värderar nyttan och 
kostnaden utifrån ett samhälls- 
ekonomiskt perspektiv, det vill säga 
genom att se hela samhällets nyttor 
och kostnader. Enligt CBA-metoden 
ökar samhällets välfärd om nyttan 
är större än kostnaden för en åtgärd 
eller en policy. CBA-analys är vanligt 
i bland annat USA. Svensk hälso- 
och sjukvård samt miljösektorerna 
använder CBA-metoden i sina 
analyser. Men det är ovanligt inom 
andra delar av den offentliga sektorn.

Svensk Standard SIS har tillsammans  
med organisationen Effektfullt, 
revisionsbyrån PWC och Swedish 
NAB etablerat en grupp för att ta 
fram en svensk standard för social 
effektmätning. SHIC, en enhet inom 
det statliga forskningsinstitutet Rise, 
arbetar tillsammans med Sveriges 
Kommuner och Regioner för att 
utveckla en kultur för uppföljning av 
förebyggande insatser.

Hur sätter man monetära värden på  
socialt arbete 

Ett exempel på beräkning av det 
samhällsekonomiska värdet är 
Rambolls beräkningar 2020 av 
Fritidsbanken, en social innovation 
som på några år har spridits till ett 
hundratal kommuner. Fritidsbanken 
bidrar till 578 000 timmar av fysisk 
aktivitet totalt under ett år. Det 
motsvarar 6 100 timmar fysisk 
aktivitet per fritidsbank som annars 
inte skulle blivit av. Beräknat på 
bidrag till arbetsmarknad  
(1 anställd och 2,5 praktikanter), 
positiv klimatpåverkan, bidrag till 
parasport, social inkludering och 
föreningsliv kan besparingarna 
beräknas till 2-3 miljoner kronor per 
fritidsbank. 

En genomsnittskommun med  
36 000 invånare skulle kunna få ett 
liknande värde från en fritidsbank 
som från en fritidsgård eller ett 
ungdomshus. Det innebär en 
potentiell bruttobesparing mellan 
864 000 och 1 764 miljoner kronor 
per kommun och år. 



Kapitalmarknaden

Intermediär 
sakområdesexpertBanken

Samhällsentreprenör
Social innovation

Sociala värden

Företag/Kommun
T.ex. fastighetsbolag

Utsatta barn, diabetes, marginaliserade grupper 
på arbetsmarknaden, kriminella, ensamhet, 
socioekonomiska inkludering, jämställdhet.

Validering, design, 
eff ektutvärdering, SROI

Ramverk för social 
rapportering

Reach for Change, 
Stadsmissionen, Yallatrappan, 

Läxhjälpen, Fryshuset

Impact investering, sociala 
obligationer, sociala lån, 
utfallskontrakt

Institutionella placerare

FN:s globala mål, Agenda 2030, Parisavtalet, EU:s Gröna Giv, OECD:s riktlinjer för ansvarsfulla företag, Global 
Compact, Responsible Banking, Sociala Taxonomin, Global Reporting Initiativ, EU:s hållbarhetsdirektiv, Sociala 

pelaren, Fondernas ansvar för hållbarhet, Social Value international, Icma.

Det nya samhällskontextet, Nya upphandlingsregler, 
Tillväxtverket, Vinnova, Rise, SKR, utfall.

En komplex processkarta: Ett företag eller kommun vill låna pengar och identifierar sociala lån som ett alternativ. Företaget, kanske 
en social entreprenör samarbetar med social verksamhet, exempelvis föreningar. Företaget tar hjälp av rådgivare för att förstå vilka 
sociala nyttor de kan bidra med, och på vilket sätt. Företaget använder dokumentationen när det lånar pengar av en bank eller en 
institutionell investerare och får bättre villkor genom att lova att skapa sociala effekter. Rådgivaren/intermediären/sakområdes- 
experten mäter och följer upp företagets sociala arbete och återrapporterar till företaget och långivaren. Banken, den institutionella  
investeraren, eller en fond för påverkansinvesteringar kan i sin tur återrapportera till sina intressenter att utlåningen är socialt hållbar. 
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Figur 1- Social nytta är en komplex samverkansprocess mellan flera aktörer
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Hållbarhetsobligationer är ett relativt  
nytt fenomen, och de första 
emitterades av Världsbanken 2007. 
Framför allt har företag, stater, 
kommuner och internationella  
institutioner lånat mångmiljard- 
belopp för att investera i den gröna 
omställningen. Men ett skifte  
inträffade under 2020. Då gick 
marknaden för obligationer kopplade 
till olika sociala hållbarhetsmål från 
nästan inget alls till 220 miljarder 
dollar, vilket motsvarar närmare 
hälften av marknaden för alla gröna 
och socialt hållbara obligationer. 
Covid-pandemins effekter på 
samhället skyndar på den här  
utvecklingen, och vi ser att  
utvecklingen fortsätter under 2021.

Men obligationer som var särskilt 
riktade till länder som arbetade med 
återhämtning efter att ha drabbats av 
covid-19, de så kallade ”corona- 

obligationerna”, utgjorde under 2020 
ändå bara 40 procent av alla sociala 
obligationer. En nästan lika stor andel 
av de sociala obligationerna gick 
till banklån som var öronmärkta till 
företag med betydelse för syssel- 
sättning i utsatta regioner. Resten 
av obligationerna var riktade mot 
insatser för att hantera socio- 
ekonomisk utveckling och egenmakt 
samt ekonomiskt överkomliga 
bostäder, det som kallas social 
housing. Utvecklingen leds av aktörer 
i Frankrike, Nederländerna, Spanien 
och USA. Bland utgivarna finns flera 
kommuner och regioner.  

I grunden är hållbara obligationer 
vanliga obligationer, men pengarna 
öronmärks till hållbara projekt som 
definieras i ett separat dokument. 
Detta dokument beskriver ett grönt 
eller socialt ramverk som är en del av 
den övriga obligations- 

dokumentationen. Det som gör 
hållbarhetsobligationer så kraftfulla 
för hållbar omställning är att  
investerarna blir engagerade i 
låntagaren på ett helt annat sätt än 
tidigare. Obligationerna förfaller efter 
fem eller tio år. Det gör att låntagaren 
hela tiden behöver återkomma och 
be om nya pengar. Så är det inte på 
aktiemarknaden, där det är ovanligt 
med nyemissioner i de flesta bolagen. 
Dessutom tecknas varje enskild 
obligation ofta endast av några få 
placerare, vilket bäddar för en nära 
relation mellan investeraren och 
utgivaren. På aktiemarknaden är en 
enskild investerare ofta liten och 
har svårt att utöva inflytande över 
bolagsledningens arbete. 

De flesta av de svenska låntagarna 
som använder sig av hållbarhets-
obligationer tar fram ramverk som 
följer principer från International 

Källa: baserad på figur från Bloomberg.
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Figur 2- Volymen av sociala obligationer växer

Ingenstans på finans- och kapitalmarknaden är skiftet mot hållbarhet tydligare än på  
obligationsmarknaden. Den globala obligationsmarknaden är dubbelt så stor som den  
globala aktiemarknaden.



Capital Market Association (ICMA), 
exempelvis Green Bond Principles 
(GBP) och Social Bond Principles 
(SBP). Utgivaren använder sedan 
pengarna till olika verksamheter. 
Obligationens likvid kan vara  
direkt kopplad till ett på förhand  
specificerat projekt, en så kallad 
projektobligation. Det går också 
att använda obligationslånet för att 
refinansiera gamla lån eller så kan 
den länkas till företagets hela balans-
räkning. Obligationens avkastning kan 
vara fast eller rörlig. 

ICMA:s principer gör det möjligt att 
på ett systematiskt sätt beskriva 

hur projektets sociala eller gröna 
innehåll är planerade, hur de styrs, 
och hur återrapporteringen och 
uppföljningen av arbetet i projektet 
är tänkt att ske. Därmed fungerar 
ICMA:s principer som ett gemensamt 
språk som flera parter använder sig 
av. Hit hör reglerare, investerare på 
aktiemarknaden och lånemarknaden, 
banken och den breda allmänheten. 
Det gemensamma språket bidrar 
också till att det kan utvecklas en  
gemensam kultur för hur man 
utvärderar effekten av projekt och  
insatser i samhället och hos 
företagen. 

Det underlättar arbetet för revisions-
byråer, hållbarhetskonsulter och 
sakområdesexperter som planerar 
och följer upp program för sociala 
insatser.

I april 2021 presenterades även 
principer för sociala banklån, som 
bygger på ICMA:s principer. Därmed 
finns det nu förutsättningar för 
svenska banker att påbörja arbetet 
med att lägga till sociala hållbarhets- 
kriterier på samma sätt som gröna 
mål i kundernas låneprogram hos 
banken.
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Den svenska obligationsmarknaden 
har nästan fördubblats sedan 2006, 
från ett marknadsvärde på 1 900 
miljarder kronor år 2006 till ett 
marknadsvärde på 4 100 miljarder 
kronor år 2020. Företagssektorn 
och fastighetsbolagen ökade sin 
utgivning av obligationer från 
130 miljarder kronor 2006 till 650 
miljarder 2020. Kommunernas och 
regionernas obligationsemissioner har 
under perioden tredubblats, till 160 
miljarder kronor, vilket fortfarande 
utgör en liten del av marknaden. De 
svenska institutionella investerarna 
äger tillsammans två tredjedelar av 
de obligationer som ges ut på den 
svenska obligationsmarknaden. Som 
jämförelse står svenska institutioner 
för 20 procent av kapitalet på 
Stockholmsbörsen. 

Det har alltså betydligt större 
betydelse hur institutionerna placerar 
sitt kapital på obligationsmarknaden 
och vilka krav de ställer på låntagarna 
än när de agerar som aktieägar- 
aktivister på börsen.

Under 2020 och det första halvåret 
2021 investerade svenska institutio- 
nella placerare i covid-relaterade 
obligationer internationellt. Det gavs 
ut temaobligationer med sociala mål 
i svenska kronor, hållbarhetsobliga-
tioner med både gröna och sociala 
mål och det gavs för första gången 
ut större obligationer kopplade till 
sociala mål i olika länder i Norden. 
Sammantaget handlade det om nya 
placeringar i obligationer med sociala 
mål till ett värde av 23-24 miljarder 
kronor. 

Det är en fördubbling jämfört med 
tvåårsperioden 2018 och 2019. SEB 
har varit mest aktiva som emissions- 
institut, tätt följda av Danske Bank 
och Nordea. Bland låntagarna finns 
tre fastighetsbolag som har gett ut 
hållbarhetsobligatoner med gröna 
och sociala mål: Hemsö, Trianon och 
Studentbostäder i Norden (se nästa 
avsnitt). Under 2020 och hittills under 
2021 har det på Nasdaq även noterats 
två nordiska sociala obligationer i 
euro. De gavs ut av MuniFin, Finlands 
motsvarighet till Kommuninvest  och 
av Samhällsbyggnadsbolaget SBB, 
noterat på Stockholmsbörsena. 
Medicinteknikbolaget Getinge är 
det enda vanliga företag som har 
emitterat en sociala obligation i 
svenska kronor.

Den svenska finanssektorns 
nya roll



I rapporten ingår en intervjustudie 
med 12 svenska institutionella 
placerare och hur de ser på  
investeringar i sociala obligationerna. 
De kan delas upp i tre grupper:

1. Livbolagen som letar aktivt. I 
denna första grupp finns Andra 
AP-fonden, som hör till de som 
var tidigast ute med att investera 
socialt. Här finns också de fyra 
stora livbolagen som samtliga 
har ökat sitt engagemang. Alecta 
ligger i täten, med sociala obliga-
tioner på sammanlagt 6 miljarder 
kronor, en fördubbling jämfört 
med 2019. Även Folksam, Skandia 
och Länsförsäkringar har placerat 
miljardbelopp.   

2. Fondbolagen som har påbörjat 
ett strukturerat arbete kring all 
hållbarhet. Nytt för perioden är 
att bankernas fonder har klivit 
fram. Nordea investerade under 
2020 två miljarder kronor i sociala 
obligationer. Swedbank Robur, som 
under 2020   hade sammanlagt 
30 miljarder kronor placerade i 
hållbara obligationer, nyinvesterade 
dessutom över 2 miljarder kronor i 
framför allt covid-relaterade  
obligationer.  

3. De som ännu inte har. I den 
gruppen ingår de som fortfarande 
tycker det finns för få sociala 
obligationer att välja mellan. Ofta 
har dessa förvaltare placerings- 
mandat som kräver att de 
investerar i obligationer med lång 
löptid, vilket begränsar möjligheten 
att köpa redan utgivna obligationer. 
I den här gruppen ingår också 
de som ser en risk med att deras 
pengar används för social washing.

De institutionella investerarna delades 
upp i tre grupper även i den tidigare 
intervjustudien, som gjordes våren 
2019. Skillnaden nu är att livbolagen 
som grupp tydligt har flyttat fram 
sina positioner. 

Ett exempel på en institution som har 
tagit kliv framåt är Länsförsäkringar, 
som år 2019 och 2020 ökade andelen 
hållbara obligationsplaceringar från 
3,5 miljarder till 17 miljarder kronor 
(13 procent av kapitalet i hela LF:s 
placeringar). 5 miljarder gäller tydligt 
lån med sociala mål.

Folksam var tidigt ute med gröna 
obligationer, men saknades i under- 
sökningen för två år sedan. Folksam 
gjorde en vändning under 2020:

Sammanfattningsvis visar studien att  
de institutionella investerarna kan 
investera mer aktivt i sociala obliga-
tioner, men att de främst hindras 
av att det saknas tydliga krav och 
förväntningar från pensions- och 
fondbolagens styrelser och reglerare.
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”Vi var med redan 2008 
när SEB gjorde den första 
gröna obligationen. Nu vill 
vi vara med och utveckla 
den sociala lånemarknaden 
också. Vi vill vara stora i de 
obligationer vi går in, så vi 
har koll och kan sätta oss in i 
emittenten ordentligt. Vi vill 
ha en nära relation så vi kan 
ta direktkontakt om det är 
något.” 

Ansvarig för ränteförvaltningen, 
Folksam



Den svenska företagsobligations- 
marknaden består till över 60 procent 
av fastighetsobligationer. Det är till 
stor del deras förtjänst att Sverige 
ligger i framkant internationellt när 
det rör utgivning av gröna  
obligationer. Nu går fastighets- 
branschen i bräschen för svenska 
obligationer med sociala mål.

Hittills har det emitterats tre hållbar-
hetsobligationer i svenska kronor, 
med gröna och sociala mål, och som 
också riktar sig till att lösa sociala 
utmaningar i Sverige. Samtliga har 
varit fastighetsbolag. Hemsö har 
inriktning på samhällsfastigheter, 
Trianon har verksamhet i utsatta 
områden i Malmö, och Student-
bostäder i Norden bygger student-
bostäder i anslutning till universitet 
och högskolor. Hemsö emitterade 
en första obligation redan 2016 och 
följde upp med flera obligationer 
under 2020 till ett sammanlagt värde 
av 2,8 miljarder kronor. Utöver detta 
har marknadsplatsen Nasdaq FX en 
noterad obligation från  
Felagsbustadir, isländska Reykjaviks 
sociala bostadsbolag, som 2019 
emitterade en obligation i isländska 
kronor.

Två svenska offentliga aktörer har 
annonserat att de är på väg att ta 
fram ramverk för sociala obligationer:
Kommuninvest och Malmö Stad. Den 
kommunala processen, med krav på 
politisk förankring och samarbeten 

över förvaltningsgränser, gör att det 
tar åtminstone tre–fyra år att gå från 
idé till färdig produkt. Kommuninvest 
har i ett pilotprojekt gett fem lån på 
tillsammans närmare 550 miljoner 
kronor till fastighetsinvesteringar med 
sammanhängande sociala åtaganden. 
Dessa lån har gått till: Eidar,  
Trollhättans allmännyttiga fastighets-
bolag (centrumutveckling),  
Uppsalahem (ROT-renoveringar), 
Botkyrkabyggen (olika projekt), 
Botkyrka kommun (dagvattenparker) 
och Ånge kommuns fastighetsbolag. 
Kommuninvest beskriver det sociala 
ramverket som en ”game-changer” 

där kommuner och regioner som 
vill delta både åläggs att göra en 
översyn av sina sociala utmaningar 
och förväntas ta fram planer för 
effektmätning av uppföljningsbara 
förebyggande insatser.

Göteborg Stad har med hjälp av 
banken SEB börjat titta på  
hållbarhetslänkade kreditfaciliteter 
som eventuellt ska utvärderas mot 
både gröna och sociala mål. Räntan 
kopplas då till hur väl staden uppfyller 
uppsatta mål och är inte kopplad till 
något enskiltinvesteringsprojekt.
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Arbetet med rapporten inkluderar en 
genomgång av 30 fastighetsbolag, 
både privata och offentligt ägda, och 
deras sociala hållbarhetsambitioner. 
Ett gemensamt tema i årsredo- 
visningarnas väsentlighetsanalyser 

för år 2020 är att hyresgästerna 
sätter högst värde på trygghet och 
säkerhet. Det är också tydligt att 
bolagen arbetar med att förbättra 
kontrollen över sina leverantörskedjor. 
Flera tar upp betydelsen av att 

utveckla medborgarengagemang och 
samarbete med andra intressenter 
kring en given plats. Ytterligare några 
tar upp behovet av forskningsnära 
samarbeten och att det behövs 
standarder som hjälper till att  

Kommunerna &  
fastighetsbolagen leder  
utvecklingen 

Kommuninvest sköter upplåning för 292 av landets kommuner och regioner. I det 
sociala ramverket lyfter Kommuninvest några av de utmaningar som den offentliga 
sektorn behöver hantera: 

1. Urbaniseringen har skapat stora skillnader mellan storstads- och  
landsbygdskommuner. 

2. Demografiska förändringar, med ökad segregation och många unga flyktningar, 
ställer nya krav på hälso- och sjukvård samt utbildningsväsendet. 

3. Den socioekonomiska segregationen växer, något som bland annat syns i  
skillnaden i boendevillkor. Detta påverkar levnadsvillkor, kulturlivet och  
demokratiutvecklingen. 

För godkännande krävs att investeringen och den sociala insatsen ska: 

1. främja ett socialt hållbart samhälle genom att utveckla praxis, genom innovation 
eller ökad kvalitet när det gäller den fysiska investeringen, den sociala insatsen 
eller målgruppen

2. ingå i låntagarens systematiska arbete för social hållbarhet eller bidra till att 
utveckla ett sådant arbete

3. gälla en definierad målgrupp och vara långsiktig
4. ha tydliga mål och inkludera systematisk effektsutvärdering, bland annat ska det 

finnas en baslinje att utgå ifrån och tydliga målindikatorer.

Vad fastighetsbolagen vill med social hållbarhet 



systematisera arbetet med före- 
byggande sociala insatser. 

Genomgången av de 30 fastighets-
bolagen ger utrymme för några 
tankeväckande reflektioner kring hur 
arbetet med social hållbarhet kan 
utvecklas. Det första är att de bolag 
som bedriver ett systematiskt arbete 
kopplat till den gröna omställningen 
också är bolag som ligger långt 
framme när det gäller att arbeta med 
social hållbarhet. En annan reflektion 
är att varken hyresregleringen eller 
allmännyttans marknadsmässiga 
avkastningskrav utgör hinder för 
rapportering av en social fastighets-
förvaltning enligt internationella 
normer. Det kan exempelvis röra sig 
om varsam renovering av hyres- 
lägenheter i ett socioekonomiskt 
svagt område så att hyresgästerna 
har råd att bo kvar. Bolaget kan 

erbjuda en andel av lägenheterna 
som hyrs ut via socialförvaltningen 
genom bostadssociala kontrakt.

En tredje reflektion är att fastighets-
bolagen arbetar med att beskriva det 
sociala hållbarhetsarbetet som en 
sammanhållen process och en  
integrerad del av bolagets värde- 
skapande. Rikshem beskriver att de 
genomför en systematisk områdes-
utveckling, Skandia har utvecklat ett 
verktyg för att bedöma stads- 
utveckling och Fabege har tagit fram 
en modell för platssamverkan som 
spänner över ett brett område med 
sociala åtgärder. Stena har tagit fram 
en förändringsteori för sitt sociala 
arbete. Flera fastighetsbolag gör 
försök med att värdera samhälls- 
ekonomisk och företagsekonomisk 
nytta. Den sista reflektionen är att 
flera av de aktörer som har deltagit 

i våra samtal tar upp att det saknas 
sociala banklån och kreditfaciliteter. 
Sammanfattningsvis verkar hindret  
för att sociala mål ska bli lika 
självklara som gröna mål hos 
fastighetsbolagen hittills vara en 
kombination av två saker. För det 
första finns det en omognad i  
investerarkollektivet, som bland annat 
värjer sig från att betala extra för det 
merarbete som krävs av låntagare 
som utvecklar och dokumenterar 
arbetet med sociala indikatorer. 
För det andra är fastighetsbolagen 
själva också osäkra kring vilka sociala 
indikatorer som är aktuella. Det 
intressanta här är ändå att  
utvecklingen går i en riktning mot 
mer av kvalitet i uppföljningen av 
sociala indikatorer, och att  
indikatorerna tydligare kopplas 
till bolagets vilja att både leverera 
samhällsnytta och affärsnytta.
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Social utfallsfinansiering
Kommunernas har också erfarenhet 
från sociala investeringsfonder 
genom det arbete som pågår kring 
sociala utfallskontrakt (så kallade 
social income bonds, SIB, eller social 
outcome contracts, SOC). Ett utfalls- 
kontrakt involverar ofta fyra parter: 
ett socialt företag som tillhandahåller 
en tjänst, en offentlig aktör som 
betalar för resultatet, en privat  
investerare som finansierar tjänste-
produktionen och får ett överens- 
kommet belopp när det är slutfört, 
samt en mellanhand – rådgivare – 
som sätter upp utfallskontraktet. 

Tillsammans är aktörerna överens om 
en samhällsutmaning, hur lösningen 
ser ut, att åtgärden är effektiv, och 
hur den kan skalas upp. Om resultatet 
är positivt, belönas investerarna och 
kommunen betalar ut ett förut- 
bestämt belopp. Om resultatet är 
negativt förlorar investeraren omvänt 
en del av sitt satsade kapital, men 
kommunen slipper ta den fulla 
förlusten.

Hittills har cirka 210 utfallskontrakt  
getts ut globalt. Flest finns i 
västvärlden, varav många i USA, 

Storbritannien, Nederländerna 
och Portugal. Vanliga teman är 
välfärdsfrågor som hälsa, utbildning, 
återintegrering av kriminella och 
sysselsättningsfrämjande åtgärder. 
En genomgång från policy- och 
forskningsinstitutet Brookings visar 
att instrumentet har lockat till sig helt 
nya finansiärer. Till exempel invest-
erade den amerikanska investment- 
banken Goldman Sachs i flera utfalls- 
kontrakt utgivna av New York city för 
att minska andelen återfallsförbrytare, 
förbättra utbildning, straffrätt och 
miljö. 

Sociala obligationer är egentligen 
toppen av hierarkin på marknaden 
för social finansiell infrastruktur. 
Bland olika finansinstrument märks 
även sociala investeringsfonder 
som i Sverige bara finns i offentlig 
regi. Internationellt växer samtidigt 
marknaden för sociala kredit- 
garantifonder, liksom sociala banklån, 
mikrolån till sociala entreprenörer 
och fonder för utfallsfinansiering. Det 
pågår också flera privata initiativ.

Kommunernas arbete med att ut- 
veckla en kultur för att mäta utfall 
och effekter av förebyggande sociala  
insatser har pågått en tid. 
Kommunerna kan då ta hjälp av nya 
finansieringsinstrument som tar  
in sociala utfall i beräkningen, det vill 
säga sådana som räknar med sam- 
hällets besparingar och vinster. Hit 
hör arbetet med både kommunernas 
och regionernas sociala investerings- 
fonder (SIF) och sociala utfalls- 
kontrakt (social outcome contracts, 
SOC). Fördelen är att fonden gör det 
möjligt att föra över ”vinster” mellan 
olika förvaltningar och olika 

tidsperioder, exempelvis från arbets- 
förmedlingen till skolan, något som  
annars inte är möjligt i förvaltnings- 
redovisning eftersom utgifter för 
sociala insatser måste bokföras 
löpande. Nuvarande bokföringsregler 
accepterar bara att investeringar 
i infrastruktur fördelas över flera 
räkenskapsår.

Studier visar att resultaten av arbetet 
med interna sociala investerings-
fonder har varit blandade, och det 
är ett av skälen till att utvecklingen 
av sociala obligationer har tagit tid. 
Några kommuner säger att fonderna 
både har stärkt samarbetet mellan 
olika förvaltningar och skapat mätbar 
samhällsnytta. Andra kommuner 
pekar på samarbetssvårigheter, att 
det är otydligt vem som driver  
projekten, och en ovilja hos 
kommunala tjänstemän att både följa 
upp och förvalta resultaten. Ofta har 
kommunen gett pengar till projekt 
som inte var konstruerade så att det 
gick att följa upp dem. 

Studierna visar sammanfattningsvis 
att interna sociala investeringsfonder 
hittills är en besvikelse.

Fler finansinstrument som 
lyfter fram social nytta

Finansieringsinstrument som 
tar in utfallet av sociala insatser 
i beräkningen utgår från 
förändringsledningsmodeller där 
flera aktörer samarbetar för att nå 
ett gemensamt mål. I modellerna 
ingår att parterna har enats om 

• en behovsanalys
• något eller några sociala  

effekter de tycker det är relevant 
att påverka och kontinuerligt  
följa upp

• den eller de insatser vars effekt 
de ska mäta. 

Parterna kan vara kommuner, 
privata finansiärer, sociala företag 
och en intermediär som tar hand om 
själva kontraktet. I finansieringen 
ingår ofta någon form av riskdelning 
mellan parterna så att samtliga 
både får del av vinsten om det går 
bra, och ansvarar för förlusten om 
det går dåligt.
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I Sverige har sociala utfallskontrakt 
haft svårt att ta fart. De har hamnat 
i skuggan av det politiska bråket 
kring vinster i välfärden och arbetet 
med kommunernas och regionernas 
interna sociala investeringsfonder. 
Ändå pågår försök med utfalls- 
finansiering i Sverige. 

Hit hör Botkyrka kommun som 
har tagit fram program för att 
hantera kommunens sjukfrånvaro. 
Programmet genomförs av en extern 
aktör men finansieras internt genom 
den sociala investeringsfonden. 

Norrköpings kommun och Leksell 
Social Venture, ett socialt investment-
bolag, satte upp ett socialt utfalls- 
kontrakt för ungdomar placerade i 
HVB-hem 2016.

Region Stockholm lanserade ett 
första komplett svenskt socialt utfalls 
kontrakt i juni 2020. Kontraktet är på 
30 miljoner kronor och inkluderar en 
digital vårdapplikation för före- 
byggande hälsovård för att förhindra 
typ 2-diabetes. Skandia är finansiär 
och SEB har tagit fram den finansiella 
modellen. Health Integrator levererar 
den digitala plattformen, som har 
utvecklats tillsammans med forskare 
på Karolinska Sjukhuset.
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Projekt 
A:1

Portfölj 1 
– tema A

Portfölj 5 
– tema E

Portfölj 3 
– tema C

Portfölj 4 
– tema D

Portfölj 2 
– tema B

Projekt 
B:1

Målgrupp

Investerare
Stiftelser, påverkansinvesterare, 

institutionellt kapital

Mellanhand
Lokal aktör, tjänsteleverantör, 

koordinator

Betalare av utfall
Off entlig sektor, stiftelse, företag

Oberoende utvärderare
Konsulter, akademin,revisionsbyrå

Social tjänsteleverantör
Icke-vinstdrivande, sociala företag

Grupp i utsatthet  
Barn, hemlöshet, f.d. interner, 

ungdomar på glid, äldre, 
arbetslösa, sjuka

1. Investerar

3. Levererar

4. Når uppsatt mål

5. Mäter/utvärderar

6. Betalning för utfall

7. Avkastning

2. Strukturerar, styr, 
    hanterar risker

Figur: Ett socialt utfallskontrakt berör flera parter från olika delar av samhället.

Figur 3- Ett socialt utfallskontrakt

I Norrköpings sociala utfallskontrakt 
var det kommunen som levererade 
tjänsten, som bland annat har bestått 
av stöd med skolarbetet. Leksell Social 
Venture åtog sig att låna ut upp till 10 
miljoner kronor till kommunen för att 
genomföra kontraktet. 

Ansvarig var Uppdrag Psykisk Hälsa 
vid Sveriges Kommuner och Regioner  
tillsammans med det statliga 
forskningsinstitutet RISE och enheten 
för förebyggande socialt arbete, 
SHIC. Tillsammans med det privata 
företaget Lumell Associates agerade 
de intermediärer med ansvar för att 
stötta framtagande, genomförande 
och uppföljning av kontraktet. Utförare 
var socialtjänsten, utbildningsenheten 
och ett externt upphandlat 
utbildningsstöd.

Utvärderingen visar på ett blandat 
resultat, där insatsen föll väl ut för flera 
av ungdomarna. Men utvärderingen 
visade också att mätperioden på 3 
år var för kort för att ge entydigt 
resultat. Dessutom gjorde kommunen, 
enligt kontraktets design, inte de 
förväntade besparingarna och Leksell 
Social Venture fick därför inte den 
förväntade avkastningen på lånet.



Det främsta hindret för att en svensk 
marknad för utfallsfinansiering ska ta 
fart verkar vara svårigheten att hitta 
en finansieringsmodell för att dels 
möjliggöra för involverade aktörerna 
att dela på riskerna i projekt, dels 
förflytta kostnader och besparingar/
indirekta vinster mellan olika förvalt-
ningar och tidsperioder. 

Gemensamt för andra länders 
satsningar är att de parallellt bygger 
upp just en stödjande finansiell 
infrastruktur. Sverige saknar däremot 
en statligt sponsrad social utfalls-, 
investerings- och kreditgarantifond. 
Flera förslag på investeringsfonder 
har tagits fram och presenterats för 
både politiker och regerings- 
tjänstemän. 

Hit hör SHIC som tillsammans med 
SKR har tagit fram en modell för 
nationell utfallsfinansiering. De 
föreslår en fond på några hundra 
miljoner kronor och att finansieringen 
ska komma från staten och från olika 
EU-fonder. I visionen ingår även 
att det finns ett nätverk av privata 
sociala investeringsfonder, likt det 
nätverk som finns i Storbritannien. 

Fonden ska även inkludera 
rådgivning. SHIC:s vision bygger 
på erfarenheter från initiativ i andra 
länder som Finland, Storbritannien, 
Kanada och Danmark. SHIC har också 
inspirerats av Washington State 
Institute of Public Policy, som har 
utvecklat en metodik för att samman-
ställa samhällsekonomiska nytto- 

kostnadsanalyser av evidensbaserade 
program inom hela välfärdsområdet. 

I juni 2021 annonserade Laurent 
Leksell, grundaren till Leksell Social 
Venture, att han privat skjuter till 
300 miljoner kronor till Leksell Social 
Venture för att utveckla den svenska 
marknaden för sociala utfallskontrakt.

Det behövs en stödjande finansiell infrastruktur
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Hör socialt hållbara finansinstrument 
hemma i en väl utvecklad välfärdsstat 
som den svenska? I regeringens 
arbete för en grön omställning och 
för att integrera klimatpolitiken i alla 
relevanta politikområden, som antogs 
i riksdagen i juni 2020, ingår mål för 
finansmarknaden. En liknande plan 
för det sociala området saknas dock.

Som det ser ut nu är det den privata 
fastighetsbranschen och Kommun- 
invest tillsammans med flera 

kommuner som går i bräschen för att 
utveckla sociala finansierings- 
lösningar med sociala indikatorer 
som kan följas upp och värdera 
effekten av. Det är därför framväxten 
av sociala obligationer, och på sikt 
sannolikt bankers erbjudanden av 
sociala lån och hållbarhetslänkade 
låneramar, är så intressant för utveck-
lingen framöver.

Sammanfattningsvis visar rapporten 
på en utveckling där finansinstrument 

som hållbara och sociala obligationer 
kan bidra som katalysator för ett 
bredare samhällsengagemang för det 
svenska arbetet med social hållbar 
utveckling. Om 2020 markerade 
startskottet för den internationella 
finansmarknaden för sociala obliga-
tioner så visar den här rapporten upp 
ett Sverige som under år 2021 växlar 
upp arbetet med socialt hållbara 
finansieringslösningar.
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