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Intressentdialog om Swedfunds Integrerade redovisning  
Swedfund, 11 maj 2015 
 
Mötesanteckningar 
 
Agenda 
08.30 Frukosten står framdukad 

09.00 Välkomna! Anna Ryott, Swedfund 

09.15 Swedfunds Integrerade redovisning 2013 Karin Askelöf, Swedfund 

09.30 Input från inbjudna deltagare Alla 

C:a 11.45 – 12.00 Vi summerar och avslutar 

 
Deltagare 
Aleksandar Zuza, Utredare, Utredningsenheten, IF Metall 

Daniel Engström-Stenson, Programchef Miljö och klimat, Fores 

Karin Gregow, Policyrådgivare Globala utvecklingsfrågor, Forum Syd 

Kristina Henschen, Kanslichef, Union to Union (tidigare LO-TCO Biståndsnämnd) 

Oscar Ernerot, Ombudsman, LO 

Per Söderberg, Policyrådgivare, hållbar försörjning, Svenska kyrkans internationella arbete 

Viveka Risberg, Kanslichef/Director, Swedwatch 

 

Från Swedfund 
Anna Ryott, VD 

Fredrik Wijkander, Director Investment Operations 

Karin Askelöf, Investment Manager 

Karin Kronhöffer, Director Business Development 

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs 
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Syfte med intressentdialogen 
Lyssna till organisationernas respons på Swedfunds verksamhet och särskilt redovisningen av 
densamma. Dialogen skapar input till hur Swedfund fortsatt ska redovisa utvecklingsresultat. Vad 
förväntar sig civilsamhällets organisationer av nästa redovisning från Swedfund? 

Utgångspunkt för dialogen är Swedfunds Integrerade redovisning 2014 
http://issuu.com/swedfund/docs/swedfund_2014_swe_840afa69583f82/1  
 
Introduktion, Anna Ryott 
VD Swedfund uttryckte sin stolthet över vår integrerade redovisning och menade att den var ett 
viktigt verktyg i arbetet med att nå målet för vår verksamhet som är att bidra till att minska 
fattigdomen genom hållbart företagande. Redovisningen har varit föremål för den högre graden av 
säkerhet i revisorns uttalande, vilket i klartext betyder att också hållbarhetsinformationen är 
kvalitetssäkrad. Vår <IR> mäter och återspeglar på ett bra sätt verksamhetens samlade resultat 
utifrån våra tre fundament hållbarhet, samhällsutveckling och bärkraftighet.  

Hon tackade för det stöd vi fått från det civila samhället med att utveckla vår verksamhet och vår 
integrerade resultatredovisning. Vi fortsätter att utveckla vår redovisning bl.a. genom vår land-för-
land rapportering och hoppas också komma ett steg längre vad avser frågan om mänskliga 
rättigheter till nästa år.  

Vi är stolta över det resultat vi uppnått, men fortsätter att utmana oss själva. Varje dag och år är 
betydelsefullt för att bekämpa fattigdom och skapa schyssta jobb. Under 2015 äger flera viktiga 
möten rum och viktiga plattformar skapas genom antagandet av nya Sustainable Development 
Goals, SDG och finansieringen av dessa.    

Vi är en liten aktör, en liten utvecklingsfinansiär i sammanhanget men med ett förhållandevis stort 
inflytande bl.a. genom vårt samarbete med våra europeiska motvarigheter. Tillsammans stod 
DIF:erna för ett kapital om 28 miljarder Euros omsatt i ca 4000 projekt 2014.  

VD förutsåg att Swedfund även fortsatt kommer att fokusera på att skapa arbetstillfällen genom 
hållbart företagande för att generera en inkluderande tillväxt. Det är viktigt att skapa nya schyssta 
jobb och VD välkomnade i sammanhanget samarbetet med det civila samhället som en viktig partner 
i arbetet med att utrota fattigdom.   

Swedfunds ägardirektiv för 2015 har förändrats. Våra riktlinjer har nu ett tydligt fokus på gender och 
klimat. Ett bra sätt att illustrera hur vi arbetar utifrån de riktlinjer som beslutats är vårt partnerskap 
med Scania där vi tillsammans investerat i en bio-gas fabrik i en av Indiens smart citites. Frågan om 
kvinnors rätt till arbete är viktig för Swedfund. VD redogjorde för projektet Women 4 Growth – ett 
pilotprojekt i Kenya som syftade till att kvinnor verksamma i två bolag föreslagit ett antal 
förändringar till respektive bolagsledning som syftade till att stödja bolagen i att bättre omhänderta 
kvinnors kompetens och få kvinnor att växa och på sikt ta ledande positioner i bolagen.  

Vi arbetar vidare med Swedfunds samlade portfölj där det finns investeringar som gjorts för länge 
sedan och där vi inte haft möjlighet att arbeta med indikatorer på samma sätt som i nyare 
investeringar. Vi arbetar här med att identifiera frågor som är lämpliga att driva under 
förvaltningsfasen av bolagen. Vår strävan är att genom hållbart företagande säkerställa att de bolag 

http://issuu.com/swedfund/docs/swedfund_2014_swe_840afa69583f82/1
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vi sedan säljer vidare är friskare och bättre jämfört med de bolag vi ursprungligen investerade i. Men 
det finns svårigheter och det är viktigt att komma ihåg att de marknader som vi investerar i är de 
svåraste och mest riskfyllda. Partnerskap med andra är därför centralt. Vi letar efter partners som vill 
vara med på vår resa och som ställer sig bakom våra tre fundament.  

Avslutningsvis tackade VD för allas deltagande i intressentdialogen, ett viktigt verktyg för oss i vårt 
arbete med att förbättra Swedfunds verksamhet. Ett konkret resultat av de tidigare dialoger vi haft 
var vårt beslut att införa land för land-redovisning av skatt. Swedfunds nya strategi och fokus är nu 
etablerat och Swedfund är som bolag redo att ta nästa steg.  
 
Kristina Henschen, Union to Union undrade om Swedfund varit aktiva i den process som föregick 
mötet om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba i juli? VD Swedfund svarade att vi varit med på olika 
sätt. Swedfund satt bl.a. med i en av de tre grupper som framtidsministern etablerat vad avsåg 
genomförandet av de Sustainable Development Goals som skall antas i New York i september. Vi kan 
också genom att berätta om vår verksamhet och vårt arbete med att skapa schyssta jobb, vårt 
arbete med skattefrågan etc. inspirera andra aktörer att tänka på liknande sätt. Vi har t.ex. varit 
aktiva i Sidas nätverk Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) bl.a. genom att driva 
anti-korruptionsfrågan som en viktig del av förhandlingarna av de nya hållbarhetsmålen (SDG). Vi för 
förövrigt just nu en diskussion internt kring möjligheten att koppla de 17 utvecklingsmålen till våra 
resultatindikatorer i nästa års integrerade redovisning.  
 
Viveka Risberg, Swedwatch ställde frågan om hur vårt partnerskap med H&M skapade ett mervärde 
för Etiopien. H&M är ett av de företag som har resurser och kunnande att själva genomföra en sådan 
investering, menade Risberg. Vari ligger Swedfund additionalitet? Läget i Etiopien är därtill svårt vad 
gäller medborgerliga och fackliga rättigheter. VD Swedfund menade att partnerskap var viktigt för 
Swedfund. H&M har kunskap om textilindustrin i Etiopien och kan stödja Swedfund med detta. H&M 
och Swedfund har tillsammans kommit överens om ett antal principer på hållbarhetsområdet som är 
vägledande för investeringen och genom detta samarbete mellan två för Etiopien viktiga aktörer 
skapar vi en stark och tydlig plattform för vårt arbete. Det handlar inte om en gemensam 
investering. Swedfund investerar och H&M gör inköp från Swedfunds portföljbolag.  

Aleksandar Zuza, IF Metall, menade att jobbtillväxten om 1,5 procent varit låg liksom Swedfunds 
avkastning. Hur tänker bolaget kring detta? VD Swedfund menade att samtliga tre fundament nu 
beaktas inför beslut om en investering och att den fråga som ställdes inte hade något enkelt svar. Vi 
investerar på världens mest komplexa marknader och det kan ta upp till åtta år innan en investering 
kan realiseras, ibland t.o.m. så länge som upp till 15(-20) år. Genom partnerskap med andra aktörer 
och ett hårt och strukturerat arbete med våra investeringar hoppas vi nå vår målbild vad gäller 
avkastning och jobbskapande. Det är viktigt att i sammanhanget påminna om att ett jobbtillfälle 
skapar mellan 7-25 indirekta jobb. Vi hoppas också att regeringen skall skjuta till medel så att våra 
investeringar kan öka.  

Karin Gregow, Forum Syd välkomnade det förändringsarbete som Swedfund genomfört. Det är 
viktigt att dra lärdomar av de erfarenheter som Swedfund fått, t.ex. med andra DFIs. Vilken är den 
viktigaste erfarenheten? VD Swedfund svarade att det i särklass viktigaste är att hitta rätt partner, 
både värderingsmässigt men även finansiellt. Vidare lägger vi nu mer tid och kraft på att analysera 
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förutsättningarna för en affär och i de fall vi själva saknar kunskap samverkar vi med våra partners 
och externa konsulter. I det sammanhanget spelar vår dialog med civilsamhället en viktig roll.  

VD Swedfund avslutade med att uppmuntra deltagarna att komma med synpunkter och idéer kring 
hur vi kan förbättra vår verksamhet och vår integrerade årsredovisning.  

 
  
Swedfunds integrerade redovisning 2014, Karin Askelöf 
Karin Askelöf inledde med en genomgång av Swedfund <IR> 2014. Till skillnad från tidigare år har 
revisorerna detta år utfört finansiell revision på hela vår redovisning. Statliga bolag har krav på 
översiktlig granskning avseende hållbarhetsredovisningen, medan en revision motsvarande den som 
Swedfunds <IR> genomgått innebär en högre grad av säkerhet i revisorns uttalande. Vi är hitintills, 
såvitt vi vet, det enda svenska bolaget som kvalitetssäkrat vår redovisning på detta sätt.  

För första året redovisade vi vår verksamhet mot våra strategiska hållbarhetsmål. Vi har 
implementerat ett fåtal nya indikatorer – t.ex. andelen kvinnor anställda på företag samt antal 
kvinnor på ledande positioner och i styrelser för våra portföljbolag.  

Vi har tagit fasta på den intressentdialog som genomfördes 2014. Vi fick då positiv återkoppling, men 
några hade svårt att bedöma substansvärdet i redovisningen.  Vi har därför detta år valt att beskriva 
våra utmaningar på ett tydligare sätt genom att borra djupare i våra bolag och släppa in andra 
perspektiv samt fortsätta med tydligt ämnesfokus. I förra årets <IR> saknades även resonemang 
kring jämställdhet samt övergripande förändringsteori samt röster från de som verkligen påverkas av 
våra investeringar, något vi försökt utveckla i årets <IR>.  

Vi har valt att fortsätta jobba med kvaliteten i det vi redovisat samt tydliggjort resonemang och hur 
vi arbetat i påverkansarbetet i våra portföljbolag. I år har vi även publicerat vår första delårsrapport 
där vi försökt inkorporera väsentliga händelser under första kvartalet genom en integrerad 
delårsrapport. 

 
Tour de table 
Kristina Henschen, Union to Union tackade för redovisningen och undrade hur relationen till Sida såg 
ut? Karin Kronhöffer svarade att den var bra och att det fanns pågående samarbeten bl.a. inom 
gruppen SLSD. Vad gäller de uppdrag som Sida fått i sitt regleringsbrev angående t.ex. institutionellt 
kapital så inväntar vi regeringens återkoppling kring denna.  

Oscar Ernerot, LO menade att <IR> är lätt att till sig men det saknas jämförelsetal. Det är viktigt för 
att kunna bedöma substans och påverkan av de investeringar som Swedfund har i sin portfölj. Hur 
analyserar Swedfund ländernas arbete med hållbarhetsfrågor? Att ett land ratificerat en konvention 
är inte detsamma som att landet verkligen valt att följa den. Händer det att Swedfund går ur en 
investering mot bakgrund av läget i landet? Karin Askelöf svarade att vi mot bakgrund av att våra 
indikatorer var så nya saknade jämförelsetal. Det statistiska underlaget kommer att förbättras under 
åren framöver. Utöver det underlag som samlats in från respektive bolag under året och som utgjort 
grunden för vårt hållbarhetsarbete och vår analys så genomfördes även besök vid ett antal bolag 
under året. Om problem förelåg, identifierades dessa och åtgärdsplaner upprättades. Mot bakgrund 
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av Swedfunds ringa storlek, finns dock inte möjlighet att besöka samtliga investeringar varje år. 
Fredrik Wijkander menade att den analys som föregår en investering är omfattande och baseras på 
våra tre fundament och kan delas in i två faser. Inledningsvis görs en bedömning av den partner med 
vilken investeringen skall genomföras. De enkäter som bolagen sedan får svara på är en viktig del i 
vår interaktion med bolagen. Utöver dessa, har vi annan interaktion med bolagen och använder även 
konsulter i de fall vi själva inte har möjlighet att besöka bolagen. När en investering beslutats, ställer 
vi krav på bolagen och överenskommer om vad som skall gälla med bäring på hållbarhet, 
samhällsutveckling och bärkraftighet. Om bolaget inte följer vårt avtal kan naturligtvis en investering 
avslutas. Det är dock inte den väg vi helst vill gå. Istället är vår önskan att arbeta med de utmaningar 
som finns för att på sikt åstadkomma en förändring och lösa de problem som finns.  

Karin Gregow, Forum Syd menade att det finns områden i redovisningen som kan stärkas. De 
underlag som låg till grund för bedömning och granskning av utvecklingseffekter baseras ofta på 
självutvärdering av Swedfunds portföljbolag. Verksamheten skulle tjäna på en mer oberoende 
utvärdering, vilket Riksrevisionen pekat på i sin senaste rapport menade Karin Gregow. Lars-Olle 
Larsson menade att flera oberoende granskningar genomförts av Riksrevisionen. Utöver dessa 
granskningar över åren uppdrog Finansdepartementet åt KPMG att göra en genomlysning av 
Swedfund som avsåg finansieringen av bolaget. En möjlighet som ännu inte utnyttjats är att fördjupa 
samarbetet med civilsamhället i vad avser utvärderingar av utvecklingsresultat i enskilda 
investeringar/portföljbolag, något som Swedfund hittills inte låtit göra.  

Aleksandar Zuza menade att det var svårt att få en tydlig bild av Swedfunds faktiska resultat kopplat 
till gamla respektive nya investeringar. Kanske kan texterna och analysen kring detta fördjupas och 
eventuellt läggas ut på hemsidan. Karin Askelöf instämde och menade att det kunde finnas ett 
mervärde i att kategorisera Swedfunds resultat för att skapa en tydligare bild av verksamheten. 
Aleksandar Zuza menade att IF Metall nästan aldrig tar ställning mot något land eller någon 
marknad. Det man istället fokuserar på är det faktiska resultatet. Det innebar bl.a. att man inte 
diskvalificerar länder där t.ex. möjlighet till facklig anslutning inte finns. Istället är strategin att om 
svenska företag finns på plats skall IF Metall finnas där. Det finns möjlighet att garantera 
medbestämmande baserat på annan grund. Fredrik Wijkander svarade att det vore önskvärt att 
fördjupa dialogen med LO i detta avseende, t.ex. i relation till den investering som skall genomföras 
tillsammans med H&M i Etiopien. Vad gäller Swedfunds samlade portfölj så har Swedfund flera 
investeringar som gjordes innan vi etablerade våra tre fundament. Vissa innehav har varit och är 
problematiska och dessa ägnar vi en stor del tid och resurser åt. Samtidigt är det så att vi rör oss på 
mycket svåra marknader och det är sannolikt att vi mot bakgrund av den risk vi tar för att minska 
fattigdom genom hållbara investeringar även i framtiden kommer att möta stora utmaningar. 
Alexandar instämde och underströk att det är viktigt att Swedfund fortsätter investera på svåra 
marknader med hög risk. Kan man här tänka sig att riktigt svåra områden omfattas av en annan 
ambitionsnivå jämfört med marknader som ur ett hållbarhetsperspektiv är lättare? Det är viktigt att 
ta hänsyn till de olika realiteter som präglar de markander där Swedfund investerar. LO bistår gärna 
med bedömningar kring detta om det är önskvärt. Lars-Olle Larsson menade att vi önskar fördjupa 
och konkretisera dialogen med civilsamhället och att vi därför nu inlett en dialog med Diakonia kring 
eventuella samarbeten i Kenya.  

Daniel Engström-Stenson, Fores, frågade hur stor den huvudsakliga miljöbelastningen är i Swedfunds 
portföljbolag och skulle gärna se att bolagets redovisning utvecklades i detta avseende. Kan 



6 
 

Swedfund genom sina investeringar minska utsläpp av CO2? Aleksandar Zuza menade att en sådan 
genomlysning inte får leda till att vi diskriminerar vissa marknader eller sektorer. Swedfunds uppdrag 
är komplicerat och uppdraget att minska fattigdom genom hållbart företagande och skapandet av 
schyssta jobb måste vägas mot frågan om klimatpåverkan.   

Viveca Risberg, Swedwatch har granskat Swedfund sedan 2009 och menade att <IR> speglade det 
nya sättet att arbeta men skulle gärna se att analysen av hur Swedfunds investeringar föranlett 
minskad fattigdom utvecklades. Kanske kunde en oberoende aktör ges i uppgift att granska detta. 
Lars-Olle Larsson svarade att informationen i <IR> hade kvalitetssäkrats genom revisionen utförd av 
oberoende revisorer. Viveca Risberg menade att t.ex. avsnittet som behandlade lönebildningen i 
textilindustrin kunde fördjupas och utvecklas ytterligare. Fredrik Wijkander höll med om att detta är 
en komplicerad fråga som Swedfund ägnat en hel del tid åt i samband med beslutet om att investera 
i Etiopien. Systemet för statligt anställda i Etiopien har förändrats, men vi anser alltjämt att 
minimilönen är för låg och har därför beslutat att lägga oss något över denna.  

Per Söderberg, Svenska Kyrkan, menade att <IR> skulle tjäna på att begreppet ”partner” användes 
på ett mer konsekvent sätt. Det förkommer på flera olika ställen i texten och har olika betydelser. 
Vidare välkomnades den bild som fanns med i årets <IR> och som på ett bra sätt beskriver 
finansieringsprocessen. Det hade även varit intressant att läsa mer om det arbete som 
Swedpartnership gör och som är en viktig del av Swedfunds samlade uppdrag. Om det är möjligt att 
mäta det indirekta jobbskapandet så är det intressant liksom hur investeringarna bidrar till ökad 
jämställdhet. Lars-Olle Larsson svarade att detta var intressanta synpunkter som vi skulle ta med oss 
i arbetet med nästa <IR>. 

Karin Gregow, Forum Syd ställde frågan om vi inte borde gå vidare ett steg till och ställa krav även på 
det andra ledet i leverantörskedjan? Lars-Olle Larsson svarade att vi diskuterat detta och att 
ambitionen finns, men att detta är ett långsiktigt arbete och att vi hoppas kunna utveckla metodiken 
för detta under hand, eftersom hållbarhetspolicyn inte avgränsar några led i leverantörskedjan.  

Daniel Engström-Stenson, Fores ställde frågan kring hur stora merkostnaderna var för att genomföra 
en integrerad redovisning. Hur stor var resursåtgången? Finns en risk att kostnaden för ett litet bolag 
som Swedfund blir för stor givet det resultat som man önskar åstadkomma. Lars-Olle menade att det 
är en utmaning att balasera de krav som finns på oss idag och vår vilja att investera på de mest 
riskfyllda marknaderna för att åstadkomma skillnad och bidra till fattigdomsminskning. Samtidigt 
bedöms riskerna och med dessa förknippade kostnader för att inte mäta och redovisa bolagets 
samlade resultat i en sammanhållen <IR> som alltför stora. Det är viktigt för oss och våra ägare att 
de investeringar som genomförs också är hållbara. Per Söderberg, Svenska kyrkan menade att 
investeringar i små- och medelstora företag är ett viktigt segment för att åstadkomma förändring. 
Det vore intressant att fördjupa dialogen kring höga krav på en investering och risker för att mindre 
socialt intressanta investeringar genomförs. Lars-Olle Larsson menade att det var intressant, 
samtidigt som kraven från civilsamhället är ganska stora. Fredrik Wijkander bekräftade att vi alltjämt 
har strategin att gå in som minoritetsägare i de investeringar som görs. Större samarbeten och större 
investeringar genererar fler schyssta arbetstillfällen. Aleksandar Zuza menade att det är viktigt att 
framöver hitta en bra balans mellan Swedfunds tre fundament bl.a. för att säkerställa att de 
investeringar som genomförs också ger en god finansiell avkastning. Han ser gärna en fördjupad 
dialog med Swedfund kring detta och bolagets strategi för att öka vinsten. Karin Gregow, Forum Syd, 
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tyckte dock att det fanns ett problem om den finansiella avkastningen värderades högre jämfört 
med övriga två fundament. Sida hade t.ex. valt en annan riktning och verksamheten kunde ses som 
ett komplement till Swedfund i det att småskalighet prioriteras.  

 

 


