
 

SAMHÄLLSUTVECKLING
Klimat: Totala utsläppen från portföljen ökade med 33% 
till 44 tusen ton CO2e. Trots detta är vi på god väg mot 
våra klimatmål. Swedfunds investeringsportfölj visar 
en relativt hög anpassning till Parisavtalet; 90% av våra 
direkta och indirekta investeringar året 2030. Utsläpp-
sökningen 2019 var väntad och beror på att en av våra 
äldre investeringar, ett gaskraftverk i Nigeria, har varit i 
full kommersiell drift. 

Jämställdhet: 52% av alla våra investeringar bedöms 
möta minst ett av 2X Challenge kriterier. Investeringar i 
den nyare portföljen (≤ 3 år) som möter 2X-kriterierna 
är redan på vår målnivå, 60%. Investeringarna inom 
sektorn finansiell inkludering presterar bra, speciellt 
banker. 

jämfört med föregående år. Tillväxten kommer främst 
från region Afrika och minskningen från området Global 
som innehåller bolag som är verksamma i flera länder. 

HÅLLBARHET
Efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner: 96% av 
investeringarna i den nyare portföljen (≤3 år) möter målet 
att agera konsekvent med ILO:s kärnkonventioner. Som 
framgår av utvecklingen under treårsperioden så har 
Swedfunds aktiva arbete i kombination med kravställ-
ning på nya investeringar successivt förbättrat resultatet 
i portföljbolagen. Om vi istället analyserar de bolag som 
Swedfund har haft i portföljen mer än tre år och som har 
fungerande verksamhet, är vi relativt nära ”100% målet”.

Förekomst av ledningssystem för hållbarhet:  
84% av investeringarna i den nyare portföljen (≤3 år) har 
rapporterat att de har ett ledningssystem för hållbarhets-
frågor.

 
Förekomst av ledningssystem för  
anti-korruption: 84% av investeringarna i den nyare 
portföljen (≤3 år) har rapporterat att de har ett lednings-
system för anti- korruption.

FINANSIELL BÄRKRAFT
Finansiell bärkraft: Andelen direktinvesteringar (akti-
er och lån) som visar både ökad omsättning och resultat 
har fortsatt att öka under 2019 och uppgår till 59% vilket 
därmed är nära målnivån om >60% av portföljen. 

Uppdragsmål för mobiliserat kapital: följs upp 
baserat på 2020 års data. Beräkningen visar en privat 
mobilisering motsvarande 42% av Swedfunds eget inves-
terade belopp (kontraktsvärde) vilket är över målnivån 
om >30%.

Portföljbolagens 
resultat

Arbetstillfällen: Swedfunds investeringar bidrog med 
cirka 198 000 direkta jobb, varav 56% i fonder och dess 
underliggande innehav, 30% i banker och finansiella 
institutioner och 14% i direkta aktieinvesteringar. 

Totalt 54% av investeringarna visade på en ökning av 
antalet anställda medan 40% av investeringarna har 
redovisat en minskning. 

47% 22% 25%
Andel kvinnor av totalt 
antal anställda

Andel kvinnor i ledande 
befattning (totalt)

Andel kvinnor i  
styrelser (totalt)

25%
Jobbtillväxt

På nästkommande sidor finns portföljbolagens 
resultat i detalj och med analys.

Skatt: Den redovisade skatten från Swedfunds portfölj 
var 5 417 MSEK. Den redovisade skatten minskade två 
procent jämfört med föregående år, samtidigt som anta-
let investeringar som redovisat sin skattekostnad sjunkit 



Portföljbolagens 
resultat 
I detta avsnitt, som inleder Förvaltningsberättelsen, redovisas resultatutveck
lingen för Swedfunds portfölj av investeringar. Vidare beskrivs hur Swedfund 
arbetar för att nå sina uppsatta mål och på så sätt stödja genomförandet av 
Agenda 2030. Resultatutvecklingen presenteras för samtliga tre fundament: 
samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft, och åskådliggörs med 
ett antal indikatorer som utgångspunkt.

Struktur på analys och valda indikatorer har föränd
rats jämfört med Swedfunds Integrerade redovisning 
2019. Det har sin grund i att stämman i december 2019 
beslutade om nya uppdragsmål för bolaget. Resultat
indikatorerna är definierade i de mål som återfinns i 
ägaranvisningen och som även sedan 2020 utgör de av 
styrelsen beslutade målen för hållbart värdeskapande. 
Med avsikt att ytterligare förtydliga resultatutvecklingen 
under respektive fundament, redovisar Swedfund utifrån 
den av styrelsen beslutade affärsstrategin ytterligare 

kompletterande resultatindikatorer inom fundamenten 
samhällsutveckling och hållbarhet. I arbetet har hänsyn 
även tagits till statens ägarpolicy och principer för bolag 
med statligt ägande. 

Swedfund redovisar i likhet med tidigare år portfölj
bolagens resultatutveckling med ett års eftersläpning, 
vilket innebär att årets redovisning utgår från portfölj
bolagens resultat 2019, det vill säga innan pandemin 
påverkade Swedfunds verksamhetsländer och portfölj
bolag. 
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INDIKATOR TYP AV MÅL MÅL DEFINITION

Klimatavtryck Uppdragsmål Bolagets investeringsportfölj 
ska senast år 2045 vara klimat
neutral

Totalt CO2e utsläpp per scope  
(tusentals ton)

Minskade utsläpp per investerad krona 

Kvinnors egenmakt Uppdragsmål Ökad jämställdhet i bolagets in
vesteringsportfölj. Målnivå >60% 
av investeringarna ska uppfylla 
2X Challenge kriterier senast tre 
år från investeringstillfället

Andel investeringar som uppfyller 2X 
Challengekriterierna 

Övrigt mål Ökad andel kvinnor i bolags
styrelser, ledande befattningar 
och totala arbetsstyrkan

Utveckling andel kvinnor i styrelse, 
ledande befattning och totalt %

Jobbskapande Övrigt mål Ökat antal anställda hos en 
 majoritet av bolagen i portföljen  

Antal arbetstillfällen i portföljen

Antal och andel bolag som visar på 
jobbtillväxt

Indirekt jobbskapande  

Skatt Övrigt mål Ökade skatteintäkter totalt i 
portföljen

Totalt redovisad skatt omräknat till SEK 

Anständiga  
arbetsvillkor

Uppdragsmål Anständiga arbetsvillkor enligt 
ILO:s kärnkonventioner ska 
efterlevas i 100% av bolagets 
investeringar senast tre år från 
investeringstillfället

Andel investeringar som efterlever ILO:s 
kärnkonventioner

Ledningssystem 
för miljö och  
sociala frågor

Övrigt mål Ledningssystem för miljö och 
sociala frågor ska vara imple
menterat i 100% av bolagets 
investeringar senast tre år från 
investeringstillfället 

Andel investeringar som har imple
menterat ledningssystem för miljö och 
sociala frågor 

Ledningssystem 
för antikorruption

Övrigt mål Ledningssystem för att motver
ka korruption ska vara imple
menterat i 100% av bolagets 
investeringar senast tre år från 
investeringstillfället

Andel investeringar som har implemen
terat ledningssystem för antikorruption

Ekonomiskt håll
bara investeringar

Uppdragsmål Omsättningen ska öka under en 
femårsperiod med investerings
året som basår

Andel investeringar som redovisar ökad 
omsättning och lönsamhet med investe
ringsåret som basår

Uppdragsmål Ökad mobilisering av privat 
kapital. Målsättning >30% mobi
liserat kapital inom de investe
ringar som Swedfund gör

Totalt mobiliserat privat kapital i för
hållande till Swedfunds kontrakterade 
investeringsvolym
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Samhällsutveckling

Miljö- och klimatmässigt 
hållbara investeringar

TYP AV MÅL
Uppdragsmål

MÅL OCH MÅLBESKRIVNING
Bolagets investeringsportfölj ska se
nast år 2045 vara klimatneutral, med 
vilket avses att utsläpp av växthus
gaser från portföljen ska vara netto 
noll enligt IPCC:s definition. Portföl
jens samlade utsläpp av växthusgaser 
per investerad krona ska därmed 
minska över tid, med 2020 som basår.

INDIKATOR
Totalt CO₂e utsläpp per scope (tusen
tals ton), utsläpp per investerad krona 
(tCO₂e/MSEK), portföljanpassning 
till Parisavtalet.

SDGs

  
 13.1 – Stärka motståndskraften 
mot och för mågan till anpass
ning till klimatrelaterade faror 
och naturkatastrofer i alla 
länder.

  
 13.2 – Integrera klimatåtgärder 
i politik, stra tegier och plane
ring på nationell nivå.

  
 13.3 – Förbättra utbildning
en, medvetenheten och den 
mänskliga och institutionella 
kapa citeten vad gäller begräns
ning av klimatför ändringarna, 
klimatanpassning, begränsning 
av klimat förändringarnas kon
sekvenser samt tidig varning.

Introduktion
Bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser är en av nyckelfaktorerna i 
Swedfunds uppdrag att bekämpa fattigdom. 
De människor som lever i störst fattigdom 
och utsatthet är också de som drabbas värst 
av klimatförändringarna och klimatföränd
ringarna skapar mer fattigdom. 

Swedfunds nya uppdragsmål från slutet av 
2019 innebär att vi fick två nya uppdragsmål 
gällande miljö och klimat, som vi mäter och 
redovisar resultat på. Klimat är även ett av 
våra strategiska teman som genomsyrar 
alla våra investeringar och vi arbetar aktivt 
med klimatfrågan med våra portföljbolag. 
Miljö och klimatarbetet är integrerat i in
vesteringsprocessen, baserat på Swedfunds 
hållbarhetspolicy och separata ställnings
tagande för miljö och klimat.  

Resultat och analys
PORTFÖLJANPASSNING TILL PARISAVTALET
Att bekämpa klimatförändringarnas konse
kvenser och fattigdom går hand i hand och 
därmed har Swedfund som ambition att 
bidra till Parisavtalet. För att kunna arbeta 
mot vår ambition och våra klimatmål, arbe
tar vi på tre olika nivåer: på portföljnivå, på 
sektornivå samt på portföljbolagsnivå. 

På portföljnivå har vi under 2020 foku
serat på att utvärdera hur väl vår portfölj 
ligger i linje med Parisavtalet. För att kunna 
göra detta anlitade vi under året en extern 
konsult som är expert inom detta område. 
Utsläppsintensitet från varje investering 
jämfördes mot relevant utsläppsmål i The 
Beyond 2°C Scenario av IEA (International 
Energy Agency) både för 2030 och för 2045. 
Basdata som användes i modellen kommer 
från beräkningsmodellen för portföljens to
tala utsläpp för 2018, kompletterad med viss 
bolagsspecifik data. Resultat beräknades för 
både direkta och indirekta investeringar.

Swedfunds investeringsportfölj visar en 

relativt hög anpassning till Parisavtalet: 90 
procent av våra direkta investeringar anses 
vara i linje med Parisavtalet både 2030 
och 2045. Ca 90 procent av de indirekta 
investeringarna ansågs vara i linje med 
Parisavtalet 2030 och ca 80 procent 2045. 
Den relativt höga anpassningen beror på 
Swedfunds investeringsstrategi. Vi har sedan 
2015 investerat endast i förnybar energi och 
vi adresserar klimat som ett genomgående 
tema i olika investeringar. Resultatet visar 
också att vi i fortsättningen måste rikta 
fler insatser mot finansiella institutioner 
inom klimatområdet, för att ytterligare öka 
anpassningen till Parisavtalet. Vi planerar 
att göra om beräkningen regelbundet, men 
inte årligen. 

TOTALT CO2e UTSLÄPP PER SCOPE  
(TUSENTALS TON)
Under 2019 uppgick de totala utsläppen 
från portföljen till ca 44 tusen ton (2018: 33 
tusen ton). Utsläppsökningen var väntad och 
beror på att en av våra äldre investeringar, 
ett gaskraftverk i Nigeria (2013), har varit i 
full kommersiell drift under året. Utsläpp 
från detta gaskraftverk står för nämare 80 
procent av portföljens totala utsläpp. 

För att nå vårt mål om en koldioxidneutral 
portfölj till 2045 kommer vi först och främst 
att arbeta för att minska utsläppen från 
portföljen genom att kravställa och stödja 
våra portföljbolag att minska sina utsläpp. 
Vi kommer även på sikt att börja utvärdera 
möjlig heter att investera i koldioxidupp
tagning eller lagring, till exempel genom att 
investera i hållbart skogsbruk och att stötta 
nya ekono miska modeller och tekniska 
innovationer för koldioxidbindning. Dock 
är det viktigt att alla investeringsmöjlig
heter, även klimatinvesteringar, bidrar till 
fattigdomsminskning och olika mål inom 
alla våra tre fundament samhällsutveckling, 
hållbarhet och finansiell bärkraft. 
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På beräkningssidan, har vi redan under 
året jobbat tillsammans med några EDFI 
kollegor för att utveckla en modell som kan 
hjälpa oss att uppskatta hur mycket växthus
gaser vår portfölj binder.

UTSLÄPP PER INVESTERAD KRONA  
(tCO2e/MSEK)
Utsläpp per investerad krona är en ny indika
tor kopplat till det uppdragsmål som innebär 
att utsläpp per investerad krona ska minska. 
Eftersom år 2020 ska användas som basår 
kommer vi att börja rapportera på denna in
dikator i nästa års Integrerade redovisning. 

ÅTGÄRDER 2020
På sektornivå har vi fortsatt investera i 
projekt som kan klassificeras som klimat
investeringar, det vill säga investeringar som 
leder till en nettominskning av växthusgaser 
(mitigation projekt) eller investeringar som 
stöder anpassningen till de negativa effekter
na av klimatförändringarna (anpassnings
projekt). 

På portföljbolagsnivå har vi under året 
vidare utvecklat vår ”klimatlens” som 
innebär att alla investeringar ska gå igenom 
en analys för att upptäcka betydande 
klimatrisker, fysiska och omställningsrisker 
som kan påverka projektet, samt analys av 
klimatpåverkan som investeringar förväntas 
att generera.

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt

2017

14,1

24,3

34,4

2,2

1,7

1,5

7,7

7,0

7,9

43,9

33,0

24,0

2018 2019

(Totalt CO2e utsläpp per scope)

Totalt CO2e utsläpp per scope 
(tusentals ton)
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Utsläpp från Swedfunds portfölj, dvs portföljbolagens utsläppskategorier:

Scope 1: Direkta växthusgasutsläpp, som verksamheten har direkt kontroll över,  

t ex från egna fordon och förbränning av bränslen i produktion. 

Scope 2: Indirekta utsläpp från nätburen inköpt energianvändning (som inte 

genereras av bolaget), dvs förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, som sker utanför verksamhetens gränser 

uppströms eller nedström, t ex tjänsteresor.



Introduktion
När Swedfund fick ett förändrat samhäll
suppdrag i slutet av 2019, innebar det bland 
annat ökat fokus på kvinnors ekonomiska 
egenmakt och att vi fortsatt ska vara en fram
trädande aktör gällande jämställdhet. 

Kvinnors egenmakt är en väsentlig fråga 
för Swedfund och är sedan tidigare en viktig 
del av vårt arbete. Det är även ett av tre tema
tiska områden i bolagets strategi som ska 
beaktas oavsett inom vilken sektor, region 
eller med vilket instrument investeringen 
sker. Vi har därför valt att vid sidan av de två 
nya uppdragsmålen fortsatt redovisa de indi
katorer vi har mätt resultat inom tidigare.

Resultat och analys
ANDEL INVESTERINGAR SOM UPPFYLLER 
2X-CHALLENGE-KRITERIERNA
Swedfunds mål är att öka jämställdheten 
i vår portfölj och att 60 procent av våra 
investeringar ska uppfylla 2X Challenges 
kriterier. 2X Challenge är ett G7initiativ för 
att öka investeringar i kvinnors utveckling, 
i kvinnoledda bolag, bolag som anställer 
många kvinnor eller erbjuder produkter och 
tjänster för kvinnor.

Vi som utvecklingsfinansiär har identi
fierat att vi genom vår roll specifikt kan öka 
jämställdheten och kvinnors egenmakt inom 
följande tre områden:

Kvinnor som ledare: Swedfund arbetar 
aktivt med portföljbolag för att främja lika 
och meningsfullt deltagande för kvinnor 
i ledande befattningar, styrelser och som 
entreprenörer.

Kvinnor i arbete: Swedfund arbetar för 
att främja lika möjligheter för kvinnor och 
män att delta i arbetskraften i de företag vi 
finansierar.

Kvinnor som konsumenter: Swedfund 
uppmuntrar till utveckling och finansiering 
av produkter, tjänster och kapital som har 
positiva påverkan på och/eller förbättrar 
kvinnors möjlighet att fullt ut delta i sam
hället.

2X Challengeinitiativet som Swedfund 
antog 2019, definierar tydliga och sektor
specifika kriterier för investeringar i 
kvinnor och kvinnors egenmakt. Under året 
har vi utvärderat vår portfölj och alla nya 

Kvinnors egenmakt

TYP AV MÅL
Uppdragsmål

MÅL OCH MÅLBESKRIVNING
Ökad jämställdhet i bolagets 
investeringsportfölj i termer av 2X 
Challengekriterier, eller motsvaran
de kriterier, som ska vara uppfyllda i 
minst 60 % av bolagets investeringar 
senast tre år från investeringstillfället.

INDIKATOR
Andel investeringar som uppfyller 
2XChallengekriterierna, andel 
kvinnor i bolagsstyrelser, ledande 
befattningar och av den totala arbets
styrkan.

SDGs

  
 5.5 – Tillförsäkra kvinnor fullt 
och faktiskt deltagande och 
lika möjligheter till ledarskap 
på alla beslutsnivåer i det 
poli tiska, ekonomiska och 
offentliga livet .

  
 5.A – Genomföra reformer för 
att ge kvinnor lika rätt till eko
nomiska resurser, möjlighet att 
äga och kontrollera mark och 
andra former av egendom samt 
tillgång till finansiella tjänster, 
arv och naturresurser,  i enlig
het med nationell lagstiftning. 

  
 5.B – Öka användningen av 
gynnsam teknik i synnerhet 
informations och kommuni
kationsteknik, för att främja 
kvinnors egenmakt. 

investerings förslag mot 2Xkriterierna. För 
de nya investeringsförslagen har identi
fierade gap, eller möjligheter, för att öka 
kvinnors egenmakt, inkluderats i ESGAP 
(ESG aktivitetsplan), vilken ingår i avtalen 
för de nya investeringarna. Coronapandemin 
har hindrat oss att genomföra vårt talang
program Women4Growth som planerat, 
men vi har genomfört ett pilotprojekt i form 
av en digital version i en av våra finansiella 
institutioner. 

Grunden till ökad jämställdhet byggs på 
att minimera negativa risker och påverkan 
på kvinnor. Under året har vi samarbetat 
med organisationen Kvinna till Kvinna för 
att öka vår kompetens och skapa verktyg för 
att bättre kunna identifiera och begränsa 
risker i vår investeringsprocess kopplade till 
könsbaserat våld och trakasserier, samt för 
att kunna ställa relevanta krav och erbjuda 
stöd till våra portföljbolag.

52 procent av våra investeringar bedöms 
möta minst ett av 2X Challenges kriterier 
baserat på 2019 data. Investeringar i den 
nyare portföljen som möter 2X kriterierna 
är redan på vår målnivå, 60 procent. 
Investeringarna inom sektorn Finansiell 
inkludering presterar bra enligt 2Xkriterier, 
speciellt banker. Många av bankerna har 
ett betydande antal kvinnliga anställda och 
specifika policys och program som stödjer 
kvinnornas anställning. Många av bankerna 
har även kvinnor i styrelsen och i ledande be
fattning, eller en betydande andel kvinnliga 
låntagare. 

För att öka antalet 2X Challenge 
investeringar fortsätter vi att adressera 
jämställdhetsfrågan framför allt hos våra 
fondförvaltare, samt att fördjupa informa
tionen och förbättra datainsamlingen, 
särskilt i våra äldre innehav. 

ANDEL KVINNOR I BOLAGSSTYRELSER, 
LEDANDE BEFATTNINGAR OCH AV DEN 
TOTALA ARBETSSTYRKAN
25 procent (2018: 15 procent) av alla styrelse
ledamöter i de rapporterande innehaven var 
kvinnor. Ökningen beror på att investering
arna inom sektorn Finansiell inkludering 
har ökat antalet kvinnliga styrelsemedlem
mar, men också på dataunderlaget. Under 
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2019 har vi data från fler bolag om kvinnliga 
styrelseledamöter i fondernas underliggande 
innehav, men vi ser samtidigt att det totala 
antalet styrelsemedlemmar i portföljen har 
minskat.

Andelen kvinnor i ledande befattningar 
ligger på en liknande nivå 2019 (33 procent) 
som 2018 (34 procent) om vi tar hänsyn 
till jämförbara enheter, det vill säga de 
investeringar som ingick i portföljen vid 
utgången av respektive år, vilket innebär 
att jämförelsen mellan åren påverkas av 
huruvida investeringar har tillkommit eller 
avvecklats. Analysen baserad på jämför
bara enheter för 2019 visar på högre andel 
kvinnor än för den totala portföljen, se graf 
nedan. Antalet jämför bara enheter uppgår 
till 101 portföljbolag varav 52 har rapporterat 
denna indikator för 2019. Generellt sett är 
andelen kvinnor lägre i ledande befattningar 
i energiproducerande bolag och i tillverk
ningsindustrin i fondernas underliggande 
bolag samt hos vissa fond förvaltare. 

Vad avser kvinnor i ledande befattningar 
totalt, har andelen kvinnor minskat från 
31 procent 2018 till 22 procent 2019. Detta 
beror på att vissa äldre innehav samt vissa 
av fondernas underliggande bolag har ett 
minskat antal kvinnor i ledande befattning
ar, men också på dataunderlaget. Vi har mer 
data för ledande befattningar från fondernas 
underliggande bolag 2019, vilket gör att to
tala antalet personer i ledande befattningar 
har ökat betydligt. 

Andelen kvinnliga anställda ligger på 
liknande nivå 2019 (42 procent) jämfört med 
tidigare år. Vissa investeringar, speciellt ban
ker och fondernas underliggande bolag, har 
ökat andelen kvinnliga anställda medan vissa 
få investeringar har en minskad andel, speci
ellt inom exitdelen av portföljen. Generellt 
sett är andelen kvinnor lägre i energiprodu
cerande bolag och i tillverkningsindustrin i 
fondernas underliggande bolag.

2017

26%

31%

22%

27%

34%

33%

39%

43%

42%

25%

15%

25%

2018 2019

2017 – 64/124

2018 – 73/177

2019 – 71/181

2017 – 52/74

2018 – 52/80

2019 – 52/101

2017 – 77/124

2018 – 74/177

2019 – 78/181

2017 – 64/124

2018 – 78/177

2019 – 78/181

2017

26%

31%

22%

27%

34%

33%

39%

43%

42%

25%

15%

25%

2018 2019

2017 – 64/124

2018 – 73/177

2019 – 71/181

2017 – 52/74

2018 – 52/80

2019 – 52/101

2017 – 77/124

2018 – 74/177

2019 – 78/181

2017 – 64/124

2018 – 78/177

2019 – 78/181

2017

26%

31%

22%

27%

34%

33%

39%

43%

42%

25%

15%

25%

2018 2019

2017 – 64/124

2018 – 73/177

2019 – 71/181

2017 – 52/74

2018 – 52/80

2019 – 52/101

2017 – 77/124

2018 – 74/177

2019 – 78/181

2017 – 64/124

2018 – 78/177

2019 – 78/181

2017

26%

31%

22%

27%

34%

33%

39%

43%

42%

25%

15%

25%

2018 2019

2017 – 64/124

2018 – 73/177

2019 – 71/181

2017 – 52/74

2018 – 52/80

2019 – 52/101

2017 – 77/124

2018 – 74/177

2019 – 78/181

2017 – 64/124

2018 – 78/177

2019 – 78/181

2x alignment per phase
(%)

Andel kvinnor i ledande befattning
(totalt)

Andel kvinnor i ledande befattning
(jämförbara enheter)

Andel kvinnor av totalt antal anställda

Andel kvinnor i styrelser
(totalt)

Aktiv ägandefas 11

Aktiv ägandefas 22

Exitfas

58

Total

64

17

52

1) Innehavsperiod ≤ 3 år

2) Innehavsperiod ≤ 3 år
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Introduktion
För att nå Swedfunds övergripande mål, 
att bidra till minskad fattigdom, behöver vi 
medverka till att skapa jobb. För att skapa 
arbetstillfällen med goda arbetsvillkor 
krävs långsiktiga och hållbara investeringar 
som bidrar till ett ansvarsfullt företagande. 
Swedfund följer därför utvecklingen av antal 
jobb i portföljbolagen och har som målsätt
ning att de ska öka över tid i en majoritet av 
våra bolag.

Våra investeringar bidrar också till att 
skapa indirekta jobb, varför vi har ambition 
att beräkna och följa antalet av indirekta 
jobb som våra portföljbolag bidrar till i le
verantörskedjan, genom ökad konsumption 
(så kallade ”induced” jobb) och genom ökad 
tillgång till finansiering och energi. 

Resultat och analys
DIREKTA JOBB
Swedfunds investeringar i portföljbolag 
och fonders underliggande innehav bidrog 
2019 med cirka 198 000 jobb. Av totalt antal 
anställda utgjordes ca 30 procent (59 500) av 
anställda i banker och finansiella institu
tioner, 14 procent (28 500) utgjordes av 
anställda i Swedfunds direkta aktieinveste
ringar och 56 procent (110 000) av anställda i 
fonder och dess underliggande innehav. 

Grafen nedan återger de investeringar som 
ingick i portföljen vid utgången av respektive 
år, vilket innebär att jämförelsen mellan 
åren påverkas av huruvida investeringar har 
tillkommit eller avvecklats. 

Ett alternativt sätt att analysera jobb
skapande i Swedfunds investeringar är 
att göra en analys av jämförbara enheter i 
portföljen. I grafen nedan återges antalet 
investeringar som har funnits både 2018 och 
2019 vilket uppgår till 178 enheter, varav 69 
har inkommit med rapportering för båda 
åren. Den övervägande andelen (54 procent) 
av jämförbara enheter i portföljen visar på 
en jobbtillväxt under 2019, och 29 procent av 
rapporterande enheter redovisar dessutom 
en signifikant tillväxt med >50 fler antal 
anställda jämfört med föregående år. 

Nettoökningen av antalet jobb för jämför
bara enheter mellan 2018 och 2019 uppgick 
till cirka 14 100 jobb, vilket motsvarar en 

Jobbskapande

TYP AV MÅL
Övrigt

MÅL OCH MÅLBESKRIVNING
Majoriteten av portföljbolag ökar 
antalet av anställda.

INDIKATOR
Antal och tillväxt av arbetstillfällen i 
Swedfunds portfölj samt en uppskatt
ning av indirekt jobbskapande.

SDGs

  
 8.5 – Senast 2030 uppnå full 
och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor 
för alla kvinnor och män, inklu
sive ung domar och personer 
med funktionsnedsättning,

tillväxt om ungefär 25 procent. Totalt 37 
investeringar av de 69 som rapporterat visar 
på en ökning av antalet anställda medan 27 
investeringar har redovisat en minskning. I 
de bolag som ökade antalet anställda tillkom 
cirka 22 700 jobb medan 8 600 jobb försvann 
i de bolag som redovisade ett minskat antal 
anställda. Nettoökningen av anställda i 
jämförbara enheter kan främst hänföras till 
utvecklingen i några finansiella institutioner, 
ett par fonders underliggande innehav samt 
positiv tillväxt i ett antal direktinvesteringar 
inom Energi & klimat och äldre innehav 
inom tillverkning och service. 

INDIREKTA JOBB
Våra investeringar genererar också ett stort 
antal indirekta arbetstillfällen. Sådana 
investeringar sysselsätter normalt sett inte 
särskilt många direkt genom den löpande 
verksamheten, men tillgången till energi 
möjliggör för fler personer att starta företag 
och utveckla sina verksamheter. Detta leder 
i sin tur till att fler jobb skapas och att fattig
dom minskar. En investering i ett portfölj
bolag kan även generera ökad efterfrågan på 
produkter och tjänster i underleverantörsled 
och därmed bidra till att fler jobb skapas. En 
person med inkomst ökar i allmänhet sin 
konsumtion av varor och tjänster, vilket i sin 
tur genererar fler arbeten och ökade inkom
ster för andra än den direkt sysselsatte.

EDFI har utvecklat en gemensam modell’, 
”Joint Impact Model – JIM” för beräkning av 
indirekta jobb inom EDFI:s harmoniserings
agenda, ett arbete som intensifierades under 
2019 och pilotversionen lanserades under 
2020. Swedfund har deltagit i utvecklings
fasen och testat pilotmodellen med begrän
sad data från 2019. Modellen kommer att lan
seras för allmän åtkomst i början av 2021 och 
vi strävar efter att implementera modellen 
under 2021. Med hjälp av modellen kommer 
vi att kunna uppskatta antalet indirekta jobb 
som skapas från Swedfunds portfölj genom 
leverantörskedjor, ökad konsumtion (så 
kallade ”induced jobs”) och ökad tillgång till 
finansiering och energi.
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< -50 anställda

-11 till -50 anställda

-1 till -10 anställda

Oförändrat antal anställda

1 till 10 anställda

11 till 50 anställda

> 50 anställda

14

5

6

9

20

7

8

(Antal bolag som rapporterar hur stor förändring av antal anställda som skett mellan 2018 och 2019)

Antal bolag som rapporterar hur stor förändring av  
antal anställda som skett mellan 2018 och 2019  
(jämförbara enheter, urval 69/178 investeringar)     

167

196

198

2017 – 94/124

2018 – 105/177

2019 – 77/188

(Totalt antal anställda)
Totalt antal anställda
(tusental)
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Introduktion
Skatt är en av Swedfunds väsentliga frågor 
och en viktig indikator för oss. Lönsamma 
och växande bolag genererar skatteintäkter 
och arbetstillfällen, vilket ger staten ökade 
möjligheter att finansiera välfärd samt eko
nomisk tillväxt – och slutligen till minskad 
fattigdom. 

Inför en investering granskar vi projektet 
och dess struktur även från ett skatte
perspektiv. Vårt huvudsakliga fokus är att 
beskattning ska ske där värde skapas, det vill 
säga i verksamhetslandet, samt att den struk
tur vi investerar genom ej bidrar till skatte
undandragande. Swedfund medverkar till 
exempel inte i investeringar via intermediära 
jurisdiktioner som inte bedömts efterfölja 
de krav som OECD uppställer i tillräcklig ut
sträckning, eller som finns upptagna på EU:s 
så kallade svarta lista avseende skatt. 

Samtidigt arbetar vi för en ansvarfull 
hantering genom dialog och påverkansarbete 
med de medinvesterare vi har. Vi ställer krav 
på att våra portföljbolag ska kunna redogöra 
för sin skattesituation, något vi följer upp 
årligen. Vi uppmuntrar våra portföljbolag att 
aktivt arbeta med skattefrågor samt agera 
på ett ansvarstagande sätt i fråga om skatter. 
Det är viktigt att som relativt liten investera
re sträva efter att påverka större aktörer på 
området och öka andelen hållbara investe
ringar i världens fattigaste länder. 

Resultat och analys
Som återspeglas i tabellen nedan så bidrog 
Swedfunds portföljbolag samt fondernas un
derliggande innehav med cirka 5,4 miljarder 
kronor i skatt under 2019. I tabellen återges, 
när möjligt, skatt per land. För fonder, med 
underliggande innehav i flera olika länder, 
har fondens innehav istället redovisats under 
en samlingsbeteckning per region (Afrika, 
Asien) alternativt Global. 

Den redovisade skatten från Swedfunds 
portfölj landade på 5 417 MSEK 2019. Det 
bolag i portföljen som betalade mest skatt 
bidrog med ca 25 procent av den totalt redo
visade skatten, och de tio största skattebeta
lande portföljbolagen bidrog med mer än 70 
procent. Den redovisade skatten minskade 
två procent jämfört med föregående år, 
samtidigt som antalet investeringar som 

Skatt

TYP AV MÅL
Övrigt

MÅL OCH MÅLBESKRIVNING
Ökade skatteintäkter.

INDIKATOR
Skatt (bolagsskatt, uppskjuten skatt 
och andra skatteliknande poster) om
räknat till svenska kronor (SEK).

SDGs

  
 8.3 – Främja utvecklingsin
riktad politik som stödjer pro
duktiv verksamhet, skapande 
av anständiga arbetstillfällen, 
företagande, kreativitet och 
innovation samt uppmuntra 
att mikro företag liksom små 
och medelstora företag växer 
och blir en del av den formella 
ekonomin, bland annat genom 
tillgång till finansiella tjänster.

  
 17.1 – Stärka den inhemska 
resursmobilise ringen, inklusive 
genom internationellt stöd 
till utvecklingsländerna, för 
att förbättra den inhemska 
kapaciteten att ta upp skatter 
och andra intäkter. 

redovisat sin skattekostnad sjunkit jämfört 
med föregående år. Tillväxten kommer 
främst från region Afrika och minskningen 
från området Global som innehåller bolag 
som är verksamma i flera länder. Vid en 
jämförelse mellan åren ska även noteras att 
skillnader kan vara relaterade till valuta
kursförändringar där en generell försvagning 
av den svenska kronan har haft en positiv 
påverkan på rapporterad skatt för 2019 givet 
att lokala redovisningsvalutor omräknas till 
SEK i syfte att få ett konsoliderat utfall. 

Det förekommer att portföljbolag netto 
redovisar en skatteintäkt istället för en 
skattekostnad. Detta beror vanligtvis på 
att de enligt respektive lands redovisnings
regelverk har rätt att bokföra en positiv, 
uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är oftast 
hänförlig till temporära skillnader eller 
outnyttjade underskottsavdrag, det vill säga 
poster som har återlagts/dragits av i dekla
rationen ett år och som någon gång kommer 
att återföras eller här hänförlig till redovis
ningsmässiga justeringar. Netto uppskjuten 
skatt motsvarade en redovisad skatteintäkt 
på 12 MSEK (2019), 91 MSEK (2018) samt 
422 MSEK (2017) vilket är inkluderat i och 
har reducerat rapporterad skattekostnad i 
tabellen nedan. 

Det kan noteras att ett stort antal skatter 
inte explicit redovisas i årsredovisningar, 
till exempel lönerelaterade kostnader, mer
värdesskatt, fastighetsskatter, tullavgifter 
och andra typer av avgifter till staten. Detta 
innebär att Swedfunds investeringar med 
stor sannolikhet bidrar med ytterligare skatt 
utöver inkomstskatten som redovisas nedan.
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2017 2018 2019
Afrika 2 416 3 165 4 588
Afrika* 1 025 2 153 2 909
Egypten 2 2 3
Etiopien 3 10 9
Ghana 90 147 79
Kenya 8 26 673
Mauritius 141 230 372
Nigeria 909 381 262
Tanzania 235 166 281
Zimbawe 26 51 –

Asien 229 404 621
Asien* 19 18 8
Indien 2 8 18
Kambodja 204 374 575
Kina 2 –
Mongoliet 1 4 20
Pakistan 0 0 0
Sri Lanka 5 – –

Europa 30 7 192
Europa (Övriga) 3 5 3
Georgien 118 – 188
Litauen 16 – –
Serbien 75 2 –

Globalt 2 233 1 956 15
Totalt 4 907 5 532 5 417

*Investeringar där skatter betalas i flera länder i Östeuropa, Asien samt Afrika

Skatt per land 
(MSEK)
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Hållbarhet

Jobb med anständiga  
arbetsvillkor

TYP AV MÅL
Uppdragsmål

MÅL OCH MÅLBESKRIVNING
Anständiga arbetsvillkor enligt ILO:s 
kärnkonventioner ska efterlevas i 
100 procent av bolagets investeringar 
senast tre år från investeringstillfället.

INDIKATOR
Andel investeringar som efterlever 
ILO:s kärnkonventioner.

SDGs

  
 8.7 – Vidta omedelbara och 
effektiva åtgär der för att 
avskaffa tvångsarbete, modernt 
slaveri och människohandel 
och säkra att de värsta former
na av barnarbete, inklusive 
rekrytering och användning 
av barnsoldater, förbjuds och 
upphör. Avskaffa alla former av 
barnarbete senast 2025.

  
 8.8 – Skydda arbetstagarnas 
rättigheter och främja en 
trygg och säker arbetsmiljö 
för alla arbetstagare, inklusi
ve arbetskraftsinvandrare, i 
synnerhet kvinnliga migran
ter, och människor i otrygga 
anställningar.

Introduktion
Kärnan i Swedfunds uppdrag är att skapa 
arbetstillfällen så att människor ska kunna ta 
sig ur fattigdom. För oss är frågor om anstän
diga arbetsvillkor prioriterade. I samband 
med den inledande analysen av en möjlig 
investering görs en bedömning av nuläget 
och möjligheten att åstadkomma förbätt
ringar. Om Swedfund väljer att gå vidare med 
investeringen, kopplas krav på förbättringar 
till de finansiella villkoren för utbetalningar 
av medel till portföljbolaget. Vi arbetar på 
marknader där våra villkor är långt ifrån 
självklara. Det gör vårt arbete extra viktigt.

Resultat och analys
För att kunna avgöra om ett portföljbolag 
uppfyller ILO:s kärnkonventioner bedöms 
om bolaget agerar konsekvent med följande 
åtta kärnkonventioner: 
• Föreningsfrihet och skydd för organisa

tionsrätten, ILO 87, 98. 
• Avskaffandet av tvångsarbete och förbud 

mot tvångs och straffarbete, ILO 29, 105. 
• Lika lön för lika arbete, ILO 100. 
• Diskriminering vid anställning och yrkes

utövning, ILO 111.
• Minimiålder för arbete och mot de värsta 

formerna av barnarbete, ILO 138, 182.

I Swedfunds löpande arbete sker även upp
följning av utvecklingen av ILO:s grundläg
gande arbetsvillkor: 
• Arbetstid och övertid, ILO 1. 
• Minimilön, ILO 26, 131. 
• Arbetsmiljö och hälsa, ILO 155. 

Vid bedömningen av om en direktinveste
ring i aktier eller lån (exklusive finansiella 
institutioner) anses agera konsekvent med 
ILO:s kärnkonventioner eller inte, görs en 
samlad analys av efterlevnaden av samtli
ga kärnkonventioner ovan. När det gäller 
Swedfunds bedömning av huruvida fonder 

uppfyller kraven är analysen baserad på om 
fondförvaltaren agerar konsekvent med 
samtliga kärnkonventioner i sin verksam
het och även vilka rutiner, kompetens och 
riktlinjer som etablerats hos fondförvaltaren 
för att säkerställa att fondernas innehav i sin 
tur lever upp till erforderliga konventioner. 
När Swedfund investerar i banker och finan
siella institutioner ingår det i due diligence 
processen att bedöma om den finansiella 
institutionen agerar konsekvent med ILO:s 
kärnkonventioner. I samband med den 
årliga rapporteringen följer Swedfund upp 
vilka eventuella ändringar den finansiella 
institutionen har gjort, för att bedöma att 
konventionerna är fortsatt uppfyllda. 

ESG Manager ingår i varje investerings
team och utvärderar om bolaget agerar kon
sekvent enligt ILO:s kärnkonventioner och 
grundläggande arbetsvillkor, därmed har alla 
nya investeringar som godkänts under året 
genomgått en bedömning gällande arbets
villkor. De brister som identifierats inklude
ras i ESG aktivitetsplan (ESGAP) som ingår i 
investeringsavtalet. Efter investeringsbeslut 
monitorerar ESG Manager utvecklingen 
av ESGAP och förbättring av arbetsvill
kor genom löpande dialog, revisioner och 
platsbesök, aktivt arbete i investeringarnas 
hållbarhetskommittéer samt genom årlig 
monitoreringsenkät. 

Under ett vanligt år gör Swedfund två 
typer av revisioner på portföljbolag, externa 
revisioner som genomförs av extern konsult 
samt interna revisioner som genomförs av 
Swedfunds ESGteam. Utöver revisioner 
görs även platsbesök som är mindre omfat
tande än en intern revision men som är en 
viktig del av Swedfunds aktiva påverkans
arbete. Under 2020 har det uppföljande 
arbetet försvårats på grund av pandemin och 
begränsade möjligheter att resa. Swedfund 
har utvecklat arbetet med stöd av digitala 
verktyg som utökat möjligheterna till dialog. 
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Samarbetet med andra utvecklingsfinan
siärer och medinvesterare har stärkts och 
externa konsulter anlitats i högre utsträck
ning för att möjliggöra uppföljnings och 
påverkansarbete.  

ESG Managers stöttar också portföljbola
gen med hjälp av TAinsatser. Under 2020 
och coronapandemin har arbetsvillkor fått 
specifikt fokus. Swedfund har genom TA
medel stöttat investeringar inom hälsosek
torn att upphandla skyddsutrustning till sina 
anställda, för att bidra till säker arbetsmiljö. 
Swedfund har även godkänt TAmedel till 
ett portföljbolag som kommer att användas 
för att stärka deras förmåga att erbjuda säker 
arbetsmiljö till anställda under och efter pan
demin, uppdatera personalpolicy med tanke 
på pandemins konsekvenser samt utbilda 
personal och ledning om HRprocesser och 
verktyg enligt internationella standarder.

Vi har samlat in information specifikt om 
arbetsrelaterade frågor genom en enkät som 
skickades till alla aktiva portföljbolag. Vi har 
även haft en nära dialog med våra investerar
kollegor om arbetsvillkor och deltagit i olika 
gemensamma förbättringsåtgärder, som att 
utveckla riktlinjer för fondförvaltare inom 
nya anställningsformer kopplade till digita
lisering samt utveckling av ramverk och in
dikatorer för kvalitetsjobb tillsammans med 
Global Impact Investor Network (GIIN).

Aktiv ägandefas 1 – Investeringar som 
innehafts 3 år eller kortare 
Av grafen nedan framgår att 96 procent av 
portföljbolagen som innehafts kortare tid 
än tre år anses agera konsekvent med ILO:s 
kärnkonventioner under 2019. Ett portfölj
bolag, motsvarande fyra procent, anses agera 
konsekvent med de flesta kärnkonventio
ner, men vissa brister har identifierats och 
aktivitetsplan för att korrigera brister finns 
på plats. Som framgår av utvecklingen över 
treårsperioden så har Swedfunds aktiva ar

bete i kombination med kravställning på nya 
investeringar successivt förbättrat resultatet 
i portföljbolagen. 

Aktiv ägandefas 2 – Investeringar som 
innehafts längre än 3 år 
Av de portföljbolag som under 2019 åter
fanns i kategorin med investeringar som 
innehafts längre än tre år bedömer Swedfund 
baserat på inrapporterade uppgifter att 75 
procent av innehaven uppfyller kraven för 
att agera konsekvent med ILO:s kärnkonven
tioner. För sex portföljbolag, motsvarande 
25 procent av innehaven, inklusive äldre 
innehav utan rapporteringskrav samt vissa 
finansiella institutioner med specifik rappor
teringsmall, saknas information avseende 
denna indikator. Inom denna ägandefas är 
Swedfunds bedömning att samtliga innehav 
där svar från självdeklarationer finns till
gängliga uppfyller kraven. 

Exitfas 
Antalet investeringar som har identifierats 
att vara under avveckling uppgick till tolv in
vesteringar vid utgången av 2019. Swedfund 
bedömer baserat på inrapporterade upp
gifter att 42 procent av innehaven i exitfas 

agerar konsekvent med ILO:s kärnkonven
tioner och ytterligare ett bolag, motsvarande 
åtta procent, anses agera konsekvent med 
de flesta kärnkonventioner, men vissa 
brister har identifierats. Vi vidtar åtgärder 
genom att arbeta aktivt med dessa bolag. Sex 
portföljbolag, motsvarande 50 procent av 
portföljbolagen inom denna kategori har inte 
inkommit med rapportering genom självde
klaration. Dessa sex bolag har antingen ingen 
verksamhet, är under avveckling eller utgör 
investeringar som beslutades före 2013, 
Swedfund har därmed inga eller begränsade 
avtalsrättsliga möjligheter att kräva rappor
tering. Avsaknad av möjligheter att bedriva 
ett aktivt ägande är en av anledningarna till 
att en investering återfinns på exitlistan. 
Inom denna ägandefas är Swedfunds be
dömning att samtliga innehav där svar från 
självdeklarationer finns tillgängliga uppfyller 
kraven helt eller delvis.

(Efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner 2017-2019)

Compliant Non CompliantPartly Compliant No data

2017 – 18 investeringar

2018 – 19 investeringar

2019 – 25 investeringar

Aktiv ägandefas 1
Innehavsperiod ≤ 3 år

2017 – 23 investeringar

2018 – 22 investeringar

2019 – 24 investeringar

Aktiv ägandefas 2
Innehavsperiod >3 år

2017 – 20 investeringar

2018 – 13 investeringar

2019 – 12 investeringar

Exitfas

90 5 5

5

25

1882

71 4

25

501040

42 8

854 38

50

75

4

95

96

Efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner 2017–2019
(per fas i investeringsprocessen)
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Introduktion
För att Swedfund ska kunna bidra till lång
siktigt hållbara företag ställer vi sedan några 
år tillbaka krav på våra portföljbolag att de 
ska ha ledningssystem för miljö och sociala 
frågor . Det är av stor vikt för oss att syste
men implementeras och att bolagen arbetar 
aktivt med dessa frågor. Swedfund har därför 
valt att fortsatt följa upp och mäta resultat 
inom dessa indikatorer även om de inte ingår 
i de reviderade uppdragsmålen 2019.

Resultat och analys
ANDEL INVESTERINGAR SOM HAR 
 IMPLEMENTERAT LEDNINGSSYSTEM FÖR 
MILJÖ OCH SOCIALA FRÅGOR
För att kunna avgöra om ett portföljbolag 
har implementerat ett ledningssystem 
utvärderar vi om det innehåller de kompo
nenter som är relevanta i enlighet med IFC 
Performance Standards: 
• Hållbarhetspolicy – En hållbarhetspolicy 

ska vara etablerad och antagen av ledning
en i portföljbolagen. 

• Identifiering av risker och påverkan – Ett 
system/rutin ska finnas för att identifiera 
hållbarhetsrisker och vilka områden som 
påverkas. 

• Resultatstyrning – Företagets resultat 
inom identifierade risk och påverkans
områden ska mätas och utvärderas konti
nuerligt för att kunna mäta och förbättra 
resultaten över tid. 

• Ansvar och kompetens – En person inom 
företagsledningen ska ha övergripande 
ansvar för hållbarhetsfrågor. 

• Katastrofberedskap – För fasta anläggning
ar ska handlingsplaner finnas för olyckor 
och katastrofsituationer. 

• Rapportering – Rapportering ska ske regel
bundet och allra minst årligen till ledning 
och styrelse inom portföljbolaget samt till 
Swedfund.

• Intressenter – Interna och externa intres
senter ska vara identifierade och konsul
teras i situationer som berör dem samt 
delges relevant information vid lämpliga 
tidpunkter och intervall. 

Ledningssystem för miljö 
och sociala frågor 

TYP AV MÅL
Övrigt

MÅL OCH MÅLBESKRIVNING
Implementering av ledningssystem 
för miljö och sociala frågor ska ske i 
100 procent av bolagets investeringar 
senast tre år från investeringstillfället.

INDIKATOR
Andel investeringar som har imple
menterat ledningssystem för miljö 
och sociala frågor. 

SDGs

  
  10.3 – Säkerställa lika möjlig
heter och minska förekomsten 
av ojämlika utfall, bland annat 
genom att avskaffa diskrimine
rande lagstiftning, politik och 
praxis och främja lagstiftning, 
politik och åtgärder av lämpligt 
slag i detta hänseende. 

  
 12.2 – Senast 2030 uppnå en 
hållbar förvaltning och ett 
effektivt nyttjande av natur
resurser. 

  
 12.6 – Uppmuntra företag, 
särskilt stora och multi
nationella företag, att införa 
hållbara metoder och integrera 
hållbarhetsinformation i sin 
rapporteringscykel. 

Uppföljningen av efterlevnaden av ovan
stående komponenter har successivt skärpts 
från Swedfunds sida. För en direktinveste
ring i aktier eller lån (exklusive finansiella 
institutioner) görs en samlad bedömning av 
samtliga komponenter ovan. När det gäller 
Swedfunds bedömning av huruvida banker 
och fonder uppfyller kraven är bedömningen 
mer inriktad på vilka rutiner, kompetens och 
riktlinjer som etablerats för att säkerställa 
att bankernas kunder och fondernas innehav 
i sin tur har ett fungerande ledningssystem 
för hållbarhetsfrågor. 

ESG Manager ingår i varje investerings
team och utvärderar om bolaget har imple
menterat ett ledningssystem för miljö och 
sociala frågor enligt Swedfunds krav. Därmed 
har alla nya investeringar som godkänts un
der året genomgått en bedömning gällande 
ovannämnda komponenter. De brister som 
identifieras inkluderas i ESG aktivitetsplan 
(ESGAP) som ingår i investeringsavtalet. 
Efter investeringsbeslut monitorerar ESG 
Manager utvecklingen av ESGAP och verkar 
vid behov för en förbättring av portfölj
bolagets ledningssystem genom olika typer 
av åtgärder: löpande dialog, revisioner och 
platsbesök, aktivt arbete i investeringarnas 
hållbarhetskommittéer samt genom årlig 
monitoreringsenkät. 

Under ett vanligt år gör Swedfund två 
typer av revisioner på portföljbolag, externa 
revisioner som genomförs av extern konsult 
samt interna revisioner som genomförs 
av Swedfunds ESGteam. Utöver revision
er görs även platsbesök som är mindre 
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 omfattande än en intern revision, men som 
är en viktig del av Swedfunds aktiva påver
kansarbete. Under 2020 har det uppföljande 
arbetet försvårats på grund av pandemin och 
begränsade möjligheter att resa. Swedfund 
har utvecklat arbetet med stöd av digitala 
verktyg som utökat möjligheterna till dialog. 
Samarbetet med andra utvecklingsfinan
siärer och medinvesterare har stärkts och 
externa konsulter anlitats i högre utsträck
ning för att möjliggöra uppföljnings och 
påverkansarbete.  

ESG Managers stöttar också portfölj
bolagen med hjälp av TAinsatser och stöd i 
utveckling av ledningssystem för miljö och 
sociala frågor är ett av våra standardprojekt. 

I år har vi börjat implementera vår nya 
strategi, vilket innebär att vi har tydliggjort 
att miljö och sociala ledningssystem ska 
inkludera mänskliga rättigheter (MR). 
För att implementera denna målsättning 
har flera åtgärder tagits: Frågor om MR 
har systematiskt inkluderats i den årliga 
datainsamlingen för 2019. Resultaten visar 
att även om flera av Swedfunds äldre innehav 
har MR inkluderat i interna ledningssystem, 
krävs åtgärder för att öka antalet bolag som 
arbetar aktivt med frågan. Bolagets formulär 
för due diligence av finansiella institutioner 
har uppdaterades med ytterligare frågor 
kring MR. Under våren genomfördes en 
fördjupad MRanalys av två fondförvaltare 
och en grundlig utbildning. Insatserna gav 
positiva resultat med ökad medvetenhet och 
kompetens, samt ett verktyg för fonderna att 
inkludera MR i due diligence. 

Aktiv ägandefas del 1 – Investeringar som 
innehafts 3 år eller kortare 
Grafen nedan visar att 84 procent av 
portföljbolagen som innehafts kortare 
tid än tre år har rapporterat och har av 
Swedfund bedömts möta uppställda krav 
för ett ledningssystem för hållbarhetsfrå
gor. Resterande portföljbolag, 16 procent, 
motsvarande fyra bolag, möter kraven delvis, 
men en del brister i deras ledningssystem för 
miljö och sociala frågor har identifierats, och 
bolagen arbetar med förbättringsåtgärder 
enligt ESGAP. Detta är en liten förbättring 
från 2018 då ett bolag helt saknade lednings
system medan ytterligare ett av bolagen ej 
rapporterat. 

Aktiv ägandefas del 2 – Investeringar som 
innehafts längre än 3 år 
För de portföljbolag som under 2019 åter
fanns i kategorin med investeringar som 
innehafts längre än tre år har 71 procent rap
porterat och bedömts uppfylla kraven helt. 
Fyra procent, motsvarande ett bolag, rap
porterar att de delvis uppfyller kraven. För 
sex portföljbolag, motsvarande 25 procent av 
innehaven, saknas information. Kategorin 
inbegriper äldre innehav under likvidation 
samt äldre innehav där rapporteringskrav ej 
avtalsbundits.  

Exitfas 
Tolv portföljbolag var under avveckling vid 
utgången av 2019. Av dessa innehav har sex 
portföljbolag inkommit med information. 
Fem av dessa bolag har Swedfund bedömt 

har ett fungerande ledningssystem för 
hållbarhetsfrågor, och ett bolag fyller delvis 
kraven. Inget bolag inom kategorin har 
rapporterat avsaknad av ledningssystem 
för hållbarhetsfrågor. Samtidigt saknas 
information för sex portföljbolag som inte 
har inkommit med självdeklarationer. Dessa 
sex bolag saknar antingen verksamhet, är 
under avveckling eller gjordes före 2013 och 
Swedfund har därmed inga eller begrän
sade avtalsrättsliga möjligheter att kräva 
rapportering. 
Avsaknad av möjligheter att bedriva ett 
aktivt ägande är en av anledningarna till 
att en investering återfinns på exitlistan. 
Även inom denna ägandefas är Swedfunds 
bedömning att samtliga innehav där svar 
från självdeklarationer finns tillgängliga, 
uppfyller kraven helt eller delvis.

Compliant Non CompliantPartly Compliant No data

2017 – 18 investeringar

2018 – 19 investeringar

2019 – 25 investeringar

Aktiv ägandefas 1
Innehavsperiod ≤ 3 år

(Förekomst av ledningssystem för hållbarhetsfrågor 2017-2019)

2017 – 23 investeringar

2018 – 22 investeringar

2019 – 24 investeringar

Aktiv ägandefas 2
Innehavsperiod >3 år

2017 – 20 investeringar

2018 – 13 investeringar

2019 – 12 investeringar

Exitfas

622

5

16

254

4

71

71

1486

25

4545 5 5

1554

42 8

31

50

516

72

74

84

Förekomst av ledningssystem för hållbarhetsfrågor 2017–2019
(per fas i investeringsprocessen)
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Introduktion
För att Swedfund ska kunna bidra till 
långsiktigt hållbara företag ställer vi sedan 
några år tillbaka krav på våra portföljbolag 
att de ska ha ledningssystem för korruptions
frågor. Det är av stor vikt för oss att systemet 
implementeras och att bolagen arbetar aktivt 
med dessa frågor. Swedfund har därför valt 
att fortsatt följa upp och mäta resultat inom 
dessa indikatorer även om de inte ingår i de 
reviderade uppdragsmålen 2019.

Resultat och analys
ANDEL INVESTERINGAR SOM HAR 
 IMPLEMENTERAT LEDNINGSSYSTEM FÖR 
KORRUPTIONSFRÅGOR
Förekomsten och risker för korruption är 
höga på Swedfunds marknader. Vi arbetar 
aktivt för att säkerställa att våra portföljbolag 
har processer och kompetens att arbeta med 
korruptionsfrågan preventivt och agera vid 
behov, men vi kan aldrig garantera att indi
vider inte tar felaktiga beslut och korruption 
inte förekommer. För att kunna avgöra om ett 
portföljbolag uppfyller krav som vi ställer i vår 
antikorruptionspolicy följer Swedfund upp 
om bolaget har implementerat ett lednings
system för antikorruptionsfrågor och att det 
innehåller de komponenter som är relevanta: 
• Antikorruptionspolicy – Policy ska etable

ras som utgångspunkt för lednings systemet 
för antikorruptionsfrågor. 

• Ansvar – Ansvarig person på ledningsnivå. 
• System – Processer eller kontroller för att 

upptäcka förekomsten av korruption. 
• Kompetens – Identifiering och utbildning 

av nyckelpersoner (de med störst expone
ring mot risk för korruption). 

• Information – Regelbunden rapportering 
ska ske.  

En direktinvestering i aktier eller lån anses 
uppfylla kravet om samtliga fem ovanståen
de komponenter är uppfyllda. När det gäller 
Swedfunds bedömning av huruvida fonderna 
uppfyller kraven är bedömningen även inrik
tad på vilka rutiner, kompetens och riktlinjer 
som etablerats för att säkerställa att fonder
nas innehav i sin tur har ett fungerande 
ledningssystem för antikorruption. 

ESG Manager ingår i varje investerings
team och utvärderar om bolaget har 

implementerat ett ledningssystem för 
antikorruptionsfrågor enligt Swedfunds 
krav, därmed har alla nya investeringar som 
godkänts under året genomgått en bedöm
ning gällande ovannämnda komponenter. 

De brister som identifieras inkluderas 
i ESG aktivitetsplan (ESGAP) som ingår i 
investeringsavtalet. Efter investeringsbeslut 
monitorerar ESG Manager utvecklingen 
av ESGAP och förbättring av ledningssys
tem genom löpande dialog, revisioner och 
platsbesök, aktivt arbete i investeringarnas 
hållbarhetskommittéer samt genom årlig 
monitoreringsenkät. 

Under ett vanligt år gör Swedfund två 
typer av revisioner av portföljbolag, externa 
revisioner som genomförs av extern konsult 
samt interna revisioner som genomförs av 
Swedfunds ESGteam. Utöver revisioner görs 
även platsbesök som är mindre omfattande 
än en intern revision men som är en viktig del 
av Swedfunds aktiva påverkansarbete. Under 
2020 har det uppföljande arbetet försvå
rats på grund av pandemin och begränsade 
möjligheter att resa. Swedfund har utvecklat 
arbetet med stöd av digitala verktyg som 
utökat möjligheterna till dialog. Samarbetet 
med andra utvecklingsfinansiärer och med
investerare har stärkts och externa konsulter 
anlitats i högre utsträckning för att möjlig
göra uppföljnings och påverkansarbete.

ESG Managers stöttar också portföljbola
gen med hjälp av TAinsatser, och specifikt 
stöd för att utveckla antikorruptions 
ledningssystem har inkluderats i TAstöd för 
två nya investeringar.  

Aktiv ägandefas 1 – Investeringar som 
innehafts 3 år eller kortare 
84 procent av de portföljbolag som innehafts 
i mindre än tre år har redovisat och bedömts 
uppfylla kraven för ett ledningssystem för 
antikorruption. Åtta procent, motsvarande 
två bolag, bedöms delvis uppfylla kraven. För 
bolag som delvis möter våra krav finns av
talade aktivitetsplaner på plats. Inget bolag 
rapporterar att de helt saknar ledningssys
tem för antikorruption, men avseende två 
portföljbolag saknas information om detta 
via självdeklaration. Andelen portföljbolag 
som rapporterade att de uppfyllt kraven har 
legat på konstant nivå under åren 2017–2019. 

Ledningssystem för 
anti-korruption

TYP AV MÅL
Övrigt

MÅL OCH MÅLBESKRIVNING
Implementering av ledningssystem 
för korruptionsfrågor ska ske i 100 
procent av bolagets investeringar 
senast tre år från investeringstillfället.

INDIKATOR
Andel investeringar som har 
implementerat ledningssystem för 
korruptions frågor.

SDGs

  
 16.5 – Väsentligt minska alla 
former av korruption och 
mutor. 
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Swedfunds högt ställda krav i samband med 
nya investeringar har en tydlig påverkan 
på förekomst av ledningssystem för anti 
korruption i den tidiga aktiva ägandefasen. 

Aktiv ägandefas 2 – Investeringar som 
innehafts längre än 3 år 
De portföljbolag som under 2019 återfanns i 
kategorin med investeringar som innehafts 
längre än tre år har 67 procent inkommit 
med svar och bedömts uppfylla Swedfunds 
krav helt. Fyra procent, motsvarande ett 
bolag, uppger att de delvis uppfyller kraven. 
Inget bolag rapporterar att de helt saknar 
ledningssystem för antikorruption, men 
information saknas för sju portföljbolag som 
inte har inkommit med självdeklarationer. 
Dessa sju bolag är antingen under avveckling, 
exiterade under året eller är investeringar 
som beslutades före 2013 och Swedfund har 
därmed inga eller begränsade avtalsrättsliga 
möjligheter att kräva rapportering. Även 
inom denna ägandefas är Swedfunds be
dömning att samtliga innehav där svar från 
självdeklarationer finns tillgängliga uppfyller 
kraven helt eller delvis.

Exitfas 
Tolv portföljbolag var under avveckling vid 
utgången av 2019. Fem av dessa portföljbolag 
har redovisat och bedömts ha ett adekvat 
ledningssystem för antikorruption, och ett 
portföljbolag delvis. Sex bolag inkom inte med 
rapportering för 2018. Dessa sex bolag saknar 
antingen verksamhet, är under avveckling 
eller gjordes före 2013 och Swedfund har 
därmed inga eller begränsade avtalsrättsliga 
möjligheter att kräva rapportering. Avsaknad 
av möjligheter att bedriva ett aktivt ägande 
är en av anledningarna till att en investering 
återfinns på exitlistan. Även inom denna 
ägande fas är Swedfunds bedömning att samt
liga innehav där svar från självdeklarationer 
finns tillgängliga uppfyller kraven helt eller 
delvis.

Compliant Non CompliantPartly Compliant No data

2017 – 18 investeringar

2018 – 19 investeringar

2019 – 25 investeringar

Aktiv ägandefas 1
Innehavsperiod ≤ 3 år

(Förekomst av ledningssystem för anti-korruptionsfrågor 2017-2019)

2017 – 23 investeringar

2018 – 22 investeringar

2019 – 24 investeringar

Aktiv ägandefas 2
Innehavsperiod >3 år

2017 – 20 investeringar

2018 – 13 investeringar

2019 – 12 investeringar

Exitfas

11

5

8

2517 454

973

67 4

18

29

40

38

50

101535

2338

842

83 6

11

8

84

84

Förekomst av ledningssystem för anti-korruptionsfrågor 2017–2019
(per fas i investeringsprocessen)
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Finansiell bärkraft

Ekonomiskt hållbara 
investeringar 

TYP AV MÅL
Uppdragsmål

MÅL OCH MÅLBESKRIVNING
Investeringarna ska vara ekonomiskt 
hållbara. 
Mobilisera minst 30 procent i privat 
kapital inom investeringarna som 
görs.

INDIKATOR
Omsättning och lönsamhet ska öka i 
minst 60 procent av bolagets investe
ringar under innehavsperioden med 
basår motsvarande investeringsåret.

Mobilisera minst 30 procent i privat 
kapital inom investeringarna som 
görs. 

SDG

  
 8 – Verka för en varaktig, inklu
derande och hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla.

Introduktion
Syftet med Swedfunds investeringar är att 
möjliggöra tillväxt och ökad lönsamhet, och 
på så sätt arbeta mot att nå vårt samhällsupp
drag. Lönsamhet hos våra portföljbolag är en 
förutsättning för att de utvecklingseffekter 
vi bidrar till finns kvar när vi har lämnat som 
aktieägare eller långivare. 

Investeringarna ska generera avkastning 
som vi kan återinvestera i nya projekt och 
vara en kompletterande och möjliggörande 
investerare i utvecklingsländer.

Kapitalmobilisering innebär att utveck
lingsfinansiärer agerar katalytiskt genom 
att möjliggöra saminvesteringar med privat 
kapital. Swedfund och andra utvecklings
finansiärer kan fungera som brygga till det 
privata kapitalet och har genom sin långa er
farenhet av investeringar i utvecklingsländer 
och väl berövade affärsmodell, där hållbarhet 
och samhällsutvecklingseffekter prioriteras, 
goda förutsättningar att agera katalytiskt. 

Resultat och analys 
OMSÄTTNING OCH LÖNSAMHET SKA 
ÖKA I MINST 60 PROCENT AV BOLAGETS 
 INVESTERINGAR
I grafen nedan återges, för alla direktinves
teringar Swedfund hade vid utgången av 
vart och ett av åren 2017 – 2019, procent
andelen som uppfyller målet ovan. Indirekta 
investeringar, till exempel via fonder, är 
exkluderade. 

Resultatet är binärt det vill säga bolagen 
har antingen vuxit både vad gäller om
sättning och lönsamhet eller inte, vilket 
samtidigt skapar jämförbarhet mellan bolag 
av olika storleks och mognadsgrad.  

Det totala urvalet har sjunkit, från 41 
stycken år 2017 till 32 stycken år 2019, vilket 
främst förklaras av det stora antal avveck
lingar av direktinvesteringar som gjordes 
under 2018.

Av Swedfunds direktinnehav uppvisade 59 
procent år 2019 en ökning av både omsätt
ning och lönsamhet i relation till investe
ringsåret, medan 25 procent uppvisade en 
minskning på en eller båda parametrar. 
Inom den förstnämnda gruppen återfinns 
bolag verksamma inom olika sektorer och 
regioner, samt av olika storlek, varför en ge
mensam, och applicerbar på alla, förklaring 
till resultatet saknas. Inom den sistnämnda 
gruppen finns företag som befinner sig i 
början av sin tillväxtresa, vilket förklarar den 
negativa lönsamheten.

Andelen bolag som uppfyller tillväxt och 
lönsamhetsmålet har ökat under de senaste 
tre åren, vilket är ett resultat av Swedfunds 
reviderade investeringsstrategi.

Under innehavsperioden arbetar 
Swedfund aktivt, i en grad som beror bland 
annat på vårt investeringsinstrument, för att 
stödja bolaget.

Dock är det viktigt att framhålla att den 
finansiella utvecklingstakten skiljer sig 

Yes No dataNo

2017 – 32/41 investeringar

2018 – 22/29 investeringar

2019 – 27/32 investeringar

(Andel investeringar som ökar både omsättning och lönsamhet)

22

24

16

39

28

25

39

48

59

Andel investeringar som ökar både omsättning och lönsamhet (EBT) 
med investeringsåret som basår
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mycket åt mellan olika direktinvesteringar 
beroende på bland annat utvecklingsfas, 
förutsättningar på den lokala marknaden 
och sektor. Volatiliteten på de marknader där 
Swedfunds agerar är generellt större än i mer 
utvecklade ekonomier.

KAPITALMOBILISERING
I Swedfunds särskilda samhällsuppdrag in
går att mobilisera minst 30 % i privat kapital 
inom de investeringar vi gör.

Swedfund har under många år agerat 
katalytiskt och bidragit till att mobilisera 
privat kapital genom saminvesteringar med 
privata aktörer. Under året har Swedfund 
även genomfört ett strukturerat arbete för 
att öka kontakten med svenska institutionel
la investerare. Syftet är främst att skapa en 
bättre bild av svenska investerares intresse 

och möjlighet att genomföra hållbara in
vesteringar i utvecklingsländer. Det finns 
olika metoder att arbeta med mobilisering 
och under 2021 kommer Swedfund att 
tydliggöra vilka sätt som är prioriterade för 
att systematiskt arbeta mot styrningen och 
förhoppningsvis överträffa den.

De multilaterala utvecklingsbankerna 
har utvecklat en metod för att beräkna mo
bilisering och Swedfund rapporterar detta 
årligen till EDFI. Det finns dock utrymme för 
en bredare och mer inkluderande tolkning 
av denna metod, givet att det inte uppstår 
dubbelräkning och att det är tydligt att 
mobilisering sker.

VOLYM MOBILISERAT KAPITAL
Uppdragsmålet följs upp med 2020 som 
basår och beräknat mobiliserat kapital 

baseras på under året avtalade investeringar, 
vilket innebär att målet till skillnad från 
övriga indikatorer för portföljbolagen redo
visas utan eftersläpning. För 2020 beräknas 
Swedfund ha bidragit med privat kapital
mobilisering motsvarande 42% av totalt 
kontrakterat värde  under året. Mobiliserat 
kapital är framförallt  hänförbart till inves
teringarna i fonderna Health Quad II samt 
African Development Partners Fund III.
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