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Ger mätbara positiva 

resultat på ett prioriterat 

samhällsproblem

Tar hänsyn till miljömässiga 

och sociala faktorer

Väljer bort skadliga 

verksamheter

IMPACT INVESTERINGAR

HÅLLBARA INVESTERINGAR

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Hur särskiljer vi på
ansvarsfulla, hållbara och 
impact-investeringar?
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Vi utgår ifrån The Impact Management Project’s 
fem dimensioner för att definiera impact investing
IMP har skapat global konsensus kring att impact kan delas upp i fem dimensioner: 
Vad, Vem, Hur mycket, Additionalitet och Risk.

IMPACT-DIMENSION  IMPACT-FRÅGOR VARJE DIMENSION FÖRSÖKER BESVARA

VAD  Vilka utfall skapas av verksamheten?

  Hur viktiga är dessa utfall för målgruppen (eller planeten) som ska uppleva dem?

VEM  Vem ska uppleva utfallen?

  Hur otillräckligt tillgodosedda är målgruppen avseende utfallen?

HUR MYCKET Hur mycket utfall skapas - i dimensionerna skala, djup och varaktighet

ADDITIONALITET Vad har verksamheten skapat för utfall som inte annars skulle uppstått?

RISK  Vad är risken för människor och planet att utfallen inte uppstår som beräknat?
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Vad ska en investering åstadkomma 
för att anses vara impact?

Investeringen ska 
leverera mätbara positiva 
förändringar som uppstår 
på det problem man satt 
sig att lösa. 

Att nå positiv impact ska 
vara en tydlig intention för 
investeraren, förvaltaren, 
investeringsmottagaren 
eller projektet. 

Investeringen eller 
investeringsobjektet ska 
leverera en lösning på 
ett prioriterat och ange-
läget problem för 
målgrupp och samhälle. 

Impact anses endast 
vara den skillnad som 
investeringen eller 
investeringsobjektet 
åstadkommer jämfört 
med existerande lösningar. 

Om man arbetar för att minska arbets-

löshet genom specifik utbildning så 

är det VAD man levererar ”antal färre 

arbetslösa”, inte ”antal elever i utbild-

ningen”. Om man arbetar för att minska 

utsläppen från dieselaggregat i Afrika 

genom att installera solceller, så är det 

VAD man levererar ”antal kilo minskade 

koldioxidutsläpp”,  inte ”antal installerade

solceller”.

Huruvida det föreligger intention ska 

bedömas på huruvida investeraren, 

förvaltaren, investeringsmottagaren 

eller projektägaren mäter, styr, följer 

upp och rapporterar på impact.

Celluliter kan eventuellt vara ett prio-

riterat problem för målgruppen men då 

det inte ger några negativa effekter för 

samhället kan minskad förekomst av 

celluliter inte anses vara impact. Laxlus 

kan eventuellt vara ett stort problem 

för laxodlingsindustrin i Norge, som 

kostar de företagen stora pengar, men 

kan inte anses vara ett prioriterat pro-

blem för samhället.

Om elscootrar används av de som 

tidigare tog bilen så är det VAD de leve-

rerar ”lägre utsläpp”. Om elscootrarna 

däremot används av tidigare fotgäng-

are eller cyklister så levereras inget 

VAD, ingen positiv impact, kanske till 

och med negativ impact då de tidigare 

cyklisterna får mindre motion. Se även 

additionalitet längre ner. 
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Vem – vilken målgrupp - ska 
investeringen påverka positivt 
för att anses vara impact?

För social impact: För gröna investeringar: 

Målgruppen ska beskrivas som den 

grupp vars situation ska förflyttas 

positivt genom investeringen eller 

investeringsobjektets förtjänst. Det är 

på denna målgrupp den positiva effek-

ten ska uppstå och kunna mätas. 

Målgruppen, är inte nödvändigtvis an-

vändaren eller köparen av en produkt 

eller tjänst. Till exempel, erbjuder vi en 

digital tjänst som ska tidigt upptäcka 

psykisk ohälsa hos unga så är inte 

målgruppen de skolsköterskor som ska 

använda den utan de elever som genom 

tidig diagnos mycket snabbare kan få 

hjälp och därigenom undvika att den 

psykiska ohälsan blir allvarlig, drabbar 

skolresultaten och orsakar höga vård-

kostnader. 

Målgruppen ska vara en grupp 

som är otillräckligt tillgodosedd.  

En målgrupp som har goda möjligheter 

att själv lösa sitt problem (t.ex. arbets-

lösa högutbildade dataingenjörer) kan 

inte anses otillräckligt tillgodosedd. 

Däremot kan personer med t.ex. hög 

risk för att utveckla diabetes, i alla 

samhällsskikt, som på grund av vårt 

vårdsystem inte får preventiva insatser 

anses vara otillräckligt tillgodosedda. 

Det offentliga systemet förmår inte 

hindra deras utveckling av diabetes och 

deras behov är inte tillgodosedda av 

existerande system. Otillräckligt tillgo-

dosedd är alltså inte enbart personer i 

ekonomisk utsatthet. 

Målgruppen är vi alla, planeten. 

Det vi ska uppleva är minskade utsläpp, 

renare luft, renare hav osv. 
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Hur mycket – effekt ska en 
investering åstadkomma för 
att anses vara impact?

Investeringen eller 
investeringsobjektet 
ska skapa en väsentlig 
grad av förändring för 
planet eller målgrupp. 

Förändringen ska inte 
bara vara av väsentlig 
grad utan även ha nått 
ett väsentligt antal. 

Förändringens ska bestå 
över väsentlig tid. 

Detta innebär att den måste vara av 

sådan skala att målgruppens livssitua-

tion förbättras kännbart som en följd av 

tjänsten, produkten eller insatsen. Så-

ledes, om en tjänst ökar den disponibla 

inkomsten för utsatta familjer med 10 

kr i månaden kan den inte anses vara 

väsentlig nog för att kallas impact, då 

familjernas livssituation inte påverkas 

kännbart, även om de de facto har mer 

pengar i plånboken än tidigare. 

Om en tjänst ökar den disponibla in-

komsten av väsentlig grad för endast en 

(1) av 100  utsatta familjer, kan räckvid-

den inte anses vara väsentlig nog för att 

kallas impact.

Om vi under ett halvår stöttar barn som 

lider av övervikt att konditionsträna, så 

kan deras förbättrade fysiska kondition 

antas bestå i några månader om vi inte 

följer upp att deras livsstilsförändring 

består efter insatsens slut. Om vi säljer 

återanvändbara vattenflaskor, så inne-

bär det faktum att en individ köper en 

sådan flaska förmodligen inte att denne 

individ aldrig mer i sin livstid kommer 

att köpa en engångsflaska. 
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Kriterier för additionalitet
för att en investering ska anses
vara impact

Investeringen eller investeringsobjektet ska skapa 
positiva effekter som annars inte skulle uppstått. 

Investeringen eller investeringsobjektet ska skapa 
positiva nettoeffekter, alltså med hänsyn tagen både 
till positiv och negativ effekt. 

En billig elbils påverkan på koldioxidutsläppen är således enbart det antal bilar som 

nu ersätter förorenande bensinbilar där köparen, om inte elbilen varit billig, annars 

avstått från att byta till elbil. Om vindkraft ersätter solkraft uppstår sannolikt ing-

en positiv klimateffekt, det uppstår ingen additionalitet, vilket hade varit fallet om 

vindkraften ersatt kolkraft.

Som exempel, positiv impact av att återvinna gamla kläder och göra nya, ger endast 

en positiv samhällspåverkan om återvinnings- och produktionsprocessen har lägre 

miljöpåverkan än att producera nya kläder. Elbilar har endast en positiv miljöpå-

verkan om de koldioxidutsläpp som minskar som en följd av bensinbilens utfasning 

inte är lägre än de negativa miljöeffekter som skulle kunna uppstå vid tillverkning 

av ett bilbatteri. 
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Vad är risk i en impact investering?

RISK måste precis som för andra investeringar kunna uppskattas och hanteras, också för att 
kunna etablera rimliga avkastningsnivåer.

Med risk menar vi här risk 
på två nivåer: 

För impact risk lyfter vi 
åtta riskkategorier:

Affärsmässig risk 

Risk att företaget inte utvecklas 

positivt eller att obligationsemittenten 

hamnar på obestånd.

Impact risk

Risk att de sociala , miljö- och klimat-

mässiga effekterna uteblir.

Modellrisk

Risken att problemet man löser eller 

målgruppen man arbetar med är felde-

finierade, eller att rotorsakerna till pro-

blemet inte analyserats och problemet 

därför inte löses av insatsen. 

Förskjutningsrisk

Risken att problemet trots positiv 

impact-data inte lösts utan bara för-

flyttats till ett annat område eller till en 

annan målgrupp. 

Påverkansrisk 

Risk att målgruppen inte kan påverkas 

med hänseende till problemet som ska 

lösas.

Evidensrisk: 

Risken att vi inte kommer kunna samla 

in och analysera data för att föra i bevis 

den impact en investering haft. 

Extern risk

Risken att externa faktorer påverkar 

investeringens förmåga att leverera 

impact.

Drop-off risk

Risken att de positiva effekterna avtar 

för snabbt eller att negativa effekter 

inte inte kan undvikas.

Effektivitetsrisk 

Risken att samma resultat kunde ha 

nåtts med mindre resurser.

Utföranderisk 

Risken att utföraren / utförarna rent 

operativt inte klarar av att genomföra 

sitt arbete som planerat och därför inte 

levererar den förväntade impacten. 
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Impact är:

Mätbara, positiva och väsentliga nettoeffekter 

på prioriterade problem för samhälle och 

otillräckligt tillgodosedda målgrupper och / 

eller planeten

som uppstår med intention 

som en följd av en investering eller ett 

investeringsobjekts verksamhet

med additionalitet jämfört med nuläge och 

existerande lösningar och system 

och som består över väsentlig tid.

Så, vad 
är impact 
i impact 
investing?
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Vad är en impact investering?

Företag eller 
organisationer

Insatser (projekt) Investeringar

Förvärv av aktier i företag som kan 

leverera impact enligt tidigare 

specifikation.

Lån eller konvertibler eller hybrid-

finansiering till företag eller organi-

sationer som levererar impact där 

likviden är öronmärkt för att likt en 

aktieinvestering ge organisationen 

förutsättningar för tillväxt på två eller 

tre resultatlinjer (finansiell, social och/

eller grön resultatlinje)

Finansiering av insatser (tidsbestämda 

projekt) som levererar impact enligt 

tidigare specifikation genom:

• förvärv av andelar i en obligation

• lån till organisationer som utför en 

 sådan insats eller köper en sådan 

 insats 

• bidrag och donationer 

där likviden öronmärks till den speciel-

la insatsen / projektet.

Finansiering av investeringar (byggna-

der, produktionslinjer, omställningar, 

reningsverk, förnybara energikällor, 

teknologi, innovation…)   som levererar 

impact enligt tidigare specifikation 

genom 

• förvärv av andelar i en obligation

• lån till organisationer som 

 genomför en sådan investering 

där likviden öronmärks till den 

specifika investeringen. 

Alla ovanstående investeringar kan 

ske direkt eller genom fonder. Oavsett 

investeringsform är det upp till mot-

tagaren av investeringen att påvisa 

impact enligt tidigare specifikation, 

en förändringsteori och en plan för att 

mäta och rapportera impact. Investe-

rarens roll är due diligencen, både den 

finansiella och den impactmässiga, 

varför investeraren bör ha god förstå-

else för vad som är impact.
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En investering på andrahandsmarknaden 

(jag köper obligationsandelar av en annan 

innehavare, jag köper aktier av en annan 

aktieägare i ett impact-bolag) anses vara en 

impact investering i de fall då investeraren 

eller förvaltaren har en tydlig intention att 

med sin investering uppnå positiv mätbar 

impact enligt ovan kriterier och där investe-

ringsmottagaren eller projektet styr, mäter, 

följer upp och rapporterar på impact. 

Investeringar 
på andrahands-
marknaden



För mer information, kontakta:

Jenny Carenco

jenny.carenco@swedishnab.org

www.swedishnab.org


