
Som ett led i att nå Agenda 2030 inves
terar Swedfund sedan 2014 endast i 
förnybara energikällor. Inom sektorn 

Energi & klimat ingår även bredare klimat
investeringar, såsom energieffektiviseringar 
och resurseffektivisering. Som en del av vår 
affärsplan har vi beslutat att från och med 
2021 bredda sektorn mot vatten och skog 
som delar av den hållbara omställningen.  

Utbyggnaden av en hållbar energiförsörj
ning kräver ett brett grepp och innovativa lös
ningar. Genom våra investeringar finansierar 
vi därför både nätanslutna kraftkällor och 
mer fristående så kallade offgridlösningar 
som gör det möjligt för hushåll, byar och sam
hällen att nyttja närproducerad energi. 

En särskild utmaning med investeringar i 
förnybar energi är att det ofta är relativt små 
projekt som är svåra att finansiera ett och ett. 
Det gäller framförallt offgridlösningar, till 
exempel mindre solparker. Swedfund investe
rar därför ofta i fonder specialiserade på energi 

och klimat som ett sätt att nå fler projekt. 
Pandemin har påverkat vissa av de förny

bara energiprojekt som vi har investerat i 
och som är under utveckling och byggnation. 
Det har bland annat inbegripit förseningar 
i konstruktionsfasen som en konsekvens av 
störningar i underleverantörsled, reserestrik
tioner samt att våra lokala partners inte haft 
samma möjlighet att implementera ett digi
talt arbetssätt. Nya lösningar har utvecklats 
med tiden som till exempel lett till en ökad 
diversifering av underleverantörer och att 
projekten fått ett ökat lokalt ägandeskap. 

De av våra energiprojekt som är i drift 
och producerar elektricitet har påverkats av 
att kunder hamnat i betalningssvårigheter 
till följd av pandemin. Det finns även tidiga 
tecken på att privata investerare upplever 
en ökad risk och därför är tveksamma till 
att investera. Detta drabbar särskilt mindre 
etablerade aktörer som upplever att det är 
svårare att få tillgång till kapital. 

Arbete under året 
Vi har under året följt portföljbolagen noga 
och som en del i vårt aktiva värdeskapande 
fördjupat samarbetet med andra medinves
terare. Dialogen inom EDFI har intensi
fierats och gett oss möjlighet att med lika
sinnade investerare diskutera utvecklingen 
och lära oss av varandra. 

Swedfund har under året gjort två nya 

Nr 13 av FN:s Globala mål för 
hållbar utveckling är ett av de 
fyra mål vi särskilt fokuserar på. 
Våra investeringar i sektorn bi
drar till att uppfylla Parisavtalet 
för bekämpning av klimatföränd
ringarna. Men våra investeringar bidrar 
också till att uppfylla mål 7,  att säkerställa 
tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern energi för 
alla. Mål 7 påverkar samtliga övriga ut
vecklingsmål, då bristen på hållbar energi 
är ett av de största hindren för fattig
domsbekämpning, jämlik ekonomisk 
tillväxt och jobbskapande i utvecklings
länderna.

Tilllgång till energi och 
el avgörande för att 
minska fattigdom

Att öka tillgången till el är avgörande för en positiv utveckling i de 
länder där Swedfund investerar. Många människor saknar fortfarande 
tillgång till hållbar energi och elektricitet, det är särskilt ett stort  
problem i Afrika söder om Sahara. 

 investeringar inom sektorn Energi & klimat. 
Vi har också arbetat med att göra fler investe
ringar inom resurseffektiviseringslösningar 
för att på så sätt öka energieffektiviseringar
na. Ett exempel på en relativt ny investering 
är South Asia Growth Fund som investerat 
bland annat i vattenledningar i Indien och 
Bangladesh. 

Vi har startat en TAinsats hos vårt portfölj
bolag Husk Power Systems för en uppgrade
ring av deras digitala infrastruktur. Insatsen 
kommer att möjliggöra för Husk att fjärrstyra 
och övervaka mininäten, samt förbättra den 
mobilapplikation som kunderna använder för 
digitala betalningar, övervakning av elanvänd
ning, dataskydd och klagomål.

Trots dessa utmaningar, har Swedfunds 
portföljbolag så här långt in i krisen visat sig 
motståndskraftiga och värdet på Swedfunds 
energiportfölj har inte påverkats signifikant. 
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r I augusti 2020 investerade Swedfund i Solar Energy 
Transformation Fund som förvaltas av SunFunder. 
SunFunder grundades 2012 och har sedan dess vuxit 
från en crowdfundingplattform till en ledande aktör för 
lånefonder, med syfte att finansiera offgridsolenergi
sektorn i främst Afrika söder om Sahara, där mer än 
hälften av den totala befolkningen saknar tillgång till el. 
Hittills har SunFunder (genom sina finansieringsplatt
formar) tillhandahållit finansiering till mer än femtio 
bolag inom sektorn. Fonden har haft som uttalad strategi 
att fortsätta investera under coronapandemin, när det 
generella intresset för investeringar i utvecklingsländer 
har minskat. 

Swedfunds investering kommer att användas för att 
ge lån till företag som är verksamma inom denna sektor 
och region. Genom Swedfunds investering bidrar vi till 
ökad tillgång till prisvärd och tillförlitlig el i några av de 
mest utsatta delarna av världen, i ett läge där det behövs 
som mest. 

Swedfunds investering skapar utveckling och kan bidra 
till att andra företag och investerare går in med finan
siering. Investeringen ska också bidra till att förbättra 
processer kring miljö och sociala frågor.
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Swedfund har under året gjort 
två investeringar inom Energi  

& klimat
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