
 

 
 

Valberedningens förslag år 2020 
 

Om valberedningen 

Effektfullts valberedning valdes på årsmötet 2019 och består av Jens Andersson från IKEA Social 
Entrepreneurship (sammankallande) och Lena Lago från Basta. 

Direktiv till valberedningen 

Målbilden för Effektfullts styrelse är att den känner starkt för och vill bidra till föreningens 
ändamål, samt har erfarenhet och kompetens inom effektmätning och dess ekosystem. Styrelsen 
bör representera privat, offentlig och idéburen sektor samt akademin, och ha en jämn 
könsfördelning. Läs mer i Direktiv till valberedningen . 

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande 

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2020 är: 

 

Anna Balkfors (Malmö Stad) 
Anna Balkfors har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete kring 
jämlik hälsa och hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå, ofta i 
gränslandet mellan offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. Att beräkna 
sociala nyttor och samhällsekonomiska effekter av förebyggande insatser är 
en utmaning för att kunna legitimera politiska beslut. Detta har engagerat 
Anna bland annat i rollen som hälso- och sjukvårdschef i Dalarna och i arbete 
med att bygga upp folkhälsoarbete i flera kommuner. Anna är nu verksam som 
strateg på stadskontoret i Malmö stad med fokus på folkhälsa och hållbar 
utveckling (b.la. gröna och sociala obligationer). Anna är också doktorand med 
forskning om sociala investeringar, Intresset för effektmätning är också synligt 
i Annas engagemang i styrelsen för det sociala företaget Yalla Trappan. 

 

Anne Holm Rannaleet  (IKARE) 
Anne Holm Rannaleet är arbetande styrelseledamot på IKARE Ltd som, med 
fokus på mätbar social nytta, stöttar och finansierar sociala entreprenörer 
som har innovativa lösningar inom hälsoområdet. Annes väg till social impact 
investeringar och filantropiskt riskkapital gick via finansavdelningen på Atlas 
Copco, investment banking på Enskilda Fondkommission samt som delägare 
på riskkapitalbolaget IK Investment Partners. Hon sitter i styrelsen för Unicus 
A/S gruppens bolag i Norge, Sverige och Finland, Insamlingsföreningen 
Kinondo Support och Polaris Management A/S. Anne sitter även med i 
styrgruppen för Filantropiskt Forum, i Advisory Board för Fryshusets Institutet 
för Sociala Effekter och är ledamot i Aktiemarknadsnämnden. 

 

Aina Rundgren (Örebro kommun) 
Aina Rundgren har sedan 2013 på olika sätt arbetat med utveckling av 
effektmätning inom offentlig sektor. 2017 blev hon ansvarig för att etablera, 
driva och utveckla ett projektkontor inom Örebro kommun. Arbetet har bland 
annat inneburit framtagande av arbetssätt och metoder för värdering av 
föreslagna projekt, utifrån deras potential till nyttorealisering och 
effekthemtagning. Dessförinnan var Aina ansvarig för att utveckla och driva 
kommunens arbete med sociala investeringar. Arbetet innebar bland annat 
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identifiering, uppföljning och utvärdering av såväl kvalitativa som ekonomiska 
effekter till följd av uppnådda utfall från riktade insatser. Därtill bidrog Aina, på 
uppdrag av SKR, till den nationella metodutvecklingen och 
kunskapsspridningen inom området för att öka kompetensen kring ett fokus 
på utfall och effektmätning i praktiken. 

 

Aslak Felin (RISE) 
Aslak är strategisk forskningsområdesledare inom Mätning för Hållbar 
Transformation samt fokusområdeschef inom Välmående på RISE (Research 
Institutes of Sweden). Han är medinitiativtagare av Social och Health Impact 
Center som verkar för kapacitetsuppbyggnad av offentlig sektor i 
utfallsbaserad analys och upphandling. Aslak är initiativtagare och 
medgrundare för Center for Categorical Measures som arbetar med forskning 
och utveckling inom effektmätning i finans-, hälso- och socialsektorn. Han har 
mångårig erfarenhet inom styrelsearbete i företag, akademin och föreningsliv, 
och har under ett flertal år arbetat inom effektmätning och effektstyrning som 
entreprenör, expert och ledare, såväl i Sverige som internationellt. 

 

Camilla Backström (Hoist Finance) 
Camilla Backström är hållbarhetsansvarig på Hoist Finance och har verkat 
inom hållbarhetsområdet sedan 2006 då hon blev hållbarhetschef för 
TeliaSonera-koncernen. Camilla kom in på området effektmätning redan 2010, 
först i sin roll som VD på Charity Rating, därefter på Mötesplats Social 
Innovation vid Malmö Universitet där fokus låg på på impact investment och 
dess koppling till effektmätning. Hon var även med och startade Fryshusets 
initiativ ”Institutet för Sociala Effekter” och deras arbete med sociala 
utfallskontrakt. Camilla är medgrundare till Effektfullts föregångare “Nätverket 
för effektmätning” och författare till förstudien som låg till grund för 
uppstarten av Effektfullt. 

Camilla är valberedningens förslag till styrelsens ordförande. 

 

Fredrik Björk (Malmö universitet) 
Fredrik Björk är lärare och forskare vid institutionen för Urbana Studier, 
Malmö universitet, med huvudämnen Miljövetenskap samt Ledarskap & 
Organisation. Sedan drygt 10 år har han engagerat sig kring social innovation 
och socialt entreprenörskap, men också i frågor kring projektledning och 
utvärdering, ofta utifrån kollaborativa och brukardrivna ansatser. Han är 
styrelseledamot för det sociala företaget Yalla Trappan och har varit 
styrelseledamot för Svenska SROI-nätverket/Social Value Sverige. Fredrik har 
även varit styrelseledamot för det globala kunskapsnätverket Social Value 
International som verkar för att samhällen ska värdera sociala och 
miljömässiga resultat, inte bara finansiella. 

 

Johan Oljeqvist (Fryshuset) 
Johan Oljeqvist är VD för Fryshuset. Johan har lång erfarenhet av 
entreprenörsorganisationer i det civila samhället och arbete inom 
hybridområdet mellan civilsamhället, privat sektor och offentlig sektor. Sedan 
2003 har Johan arbetat med olika former av effektmätning, 
hållbarhetsekonomisk utvärdering och cost benefit-analys för att värdera 
effekt av olika typer av samhällsinsatser. Det ledde bl.a. till uppstarten av 
Institutet för Sociala Effekter år 2016 som, med finansiering av Svenska 



 

 
 

Postkodstiftelsen, under tre år kartlade förutsättningarna för utfallskontrakt i 
svensk kontext. Johan innehar ett flertal styrelseuppdrag, bland annat i Swedish 
National Advisory Board for Impact Investing. 

 

Vilhelm Skoglund (Nema Problema) 
Vilhelm Skoglund är sedan 2017 medgrundare och verksamhetsansvarig för 
Nema Problema, vilket är en ideell organisation som arbetar för ett positivare 
och mer inkluderande samhälle. De fokuserar särskilt på att hjälpa nya i Sverige 
till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund. 
Innan Vilhelm medgrundade Nema Problema arbetade han som 
hållbarhetskonsult på Sustainergies och Goodpoint. Vilhelm har gedigen 
praktisk erfarenhet av effektmätning i mindre verksamheter samt av att starta 
upp och driva ideella organisationer. Han har examen i juridik från Uppsala 
Universitet samt i utvecklingsstudier från Cornell University i USA. 

Valberedningens förslag till revisor 

Valberedningens förslag till revisor för verksamhetsåret 2020 är: 

 

Erika Friberg Kolmodin (Finnhammars Revisionsbyrå) 
Erika Friberg Kolmodin är auktoriserad revisor sedan 2017 och har arbetat på 
Finnhammars Revisionsbyrå sedan 2011 med såväl aktiebolag som ideella 
föreningar. Erika har en examen i ekonomi från Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Finnhammars Revisionsbyrå startades 1983 och har idag drygt 50 anställda 
fördelat på två kontor, ett i Upplands Väsby och ett i Stockholm. 

 
 

Valberedningens förslag till valberedning 

Valberedningens förslag till valberedning för verksamhetsåret 2020 är: 

 

Jens Andersson (IKEA Social Entrepreneurship) 
Jens Andersson är M&E-specialist på IKEA Social Entrepreneurship baserad i 
Delft, Nederländerna. Han började på IKEA i oktober 2018 och är ansvarig för 
alla aspekter av uppföljning, utvärdering och lärande av IKEA Social 
Entrepreneurships olika partnerskap och projekt. Jens var tidigare konsult och 
utvärderare inom utvecklingssamarbetet och har även disputerat i ekonomisk 
historia på Lunds universitet. 

 

Lena Lago (Basta) 
Lena Lago är styrelseordförande på det sociala företaget Basta. Hon arbetade 
tidigare som Social Impact Manager på Fryshuset och var med och grundade 
Institutet för sociala effekter där hon var engagerad i utvecklingen av sociala 
utfallskontrakt (social impact bonds) i Sverige och Norden. Förutom 
styrelseuppdraget på Basta är hon ordförande för Ekobankens 
Bankfullmäktige och sitter även i en rad styrelser inom socialt företagande 
där effektmätning är en central fråga. 

 


