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GENOM INVESTERINGAR: 
▼ I vårt Due Diligence-arbete inför en  
investering genomlyser vi bolagets  
resursutnyttjande och miljöpåverkan. 

▼ Vi arbetar aktivt för att minimera  
resursanvändning och negativ miljö- 
påverkan.  Vi ställer krav på implemen- 
tering av miljö- och socialt ledningssystem 
inom tre år från investeringstidpunkten. 

▼ Swedfund investerar i projekt för  
produktion av förnybar energi.

▼ DFI:er fyller en viktig roll som finan-
siärer i tidiga skeden i riskfyllda energi-
projekt. Här kan vi vara katalytiska och 
accelerera privata investeringar inom den 
förnybara energisektorn i Afrika.  

 VI MÄTER RESULTAT:
▼ Vi ställer krav på och mäter graden  
av implementering av miljö- och socialt 
ledningssystem i våra portföljbolag.

▼ Vi mäter GwH producerad förnybar el.

SDG:ER I FOKUS GENOM VÅRT ARBETE: 
▼ SDG 7.2: Till 2030 väsentligen öka  
andelen förnybar energi i den glo bala 
energimixen.

▼ SDG 8.4: Fram till 2030 successivt 
förbättra den globala resurseffek tiviteten 
i konsumtionen och pro duktionen samt 
sträva efter att bryta sambandet mellan 
ekono misk tillväxt och miljöförstöring,  
i enlighet med det tioåriga ram verket för 
hållbar konsumtion och produktion,  
med de utvecklade länderna i täten.

▼ SDG 12.2: Senast 2030 uppnå en  
hållbar förvaltning och ett effektivt  
nyttjande av naturresurser.

▼ SDG 13.1: Stärka motståndskraften  
mot och förmågan till anpassning till  
klimatrelaterade faror och naturkata- 
strofer i alla länder.

▼ SDG 13.3: Förbättra utbildningen,  
medvetenheten och den mänskliga  
och institutionella kapaciteten vad gäller  
begränsning av klimatförändringarna,  
klimatanpassning, begränsning av klimat- 
förändringarnas konsekvenser samt  
tidig varning.

STYRANDE POLICY & ANSVAR:
▼ Hållbarhetspolicy

▼ Investeringscheferna 

INTRODUKTION

VAD SWEDFUND GÖR

2015 beslutades ett  
rättsligt bindande klimat-
avtal, det så kallade Paris-
avtalet. Avtalet innebär 
att världens länder nu har 
en gemensam plan för att 
minska klimatutsläppen. 

Den globala temperaturökningen ska 
hållas väl under två grader och man ska 
sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. 
Utvecklingsländer ska få fortsatt stöd för 
att begränsa sina utsläpp och anpassa sina 
samhällen till ett förändrat klimat.

Klimatförändringar och fattigdom går hand 
i hand och slår hårt mot världens fattigaste. 
Beredskapen att hantera effekterna, såsom 

successivt stigande havsnivåer, starkare 
cykloner, extrem torka, mer oförutsägbara 
regnfall, mer omfattande och längre 
värmevågor, är låg. Det är 
viktigt att olika typer av 
investeringar inte bidrar 
till att bygga in länder i 
energilösningar som ökar  
de negativa effekterna. 
Med hjälp av ny teknik finns 
möjligheter att skapa nya 
lösningar och affärer.

Klimatförändringar har 
könsdifferentierande 
effekter, och på många 
sätt förvärrar de redan 
befintliga begränsningar  
för kvinnor som är 
beroende av jordbruk  
för överlevnad. 

FAKTABLAD STRATEGISKT  FOKUS

MILJÖ & KLIMAT

DATA

SWE DFUND 2016

YTTERLIGARE 

120 MILJONER 
MÄNNISKOR 

KAN TVINGAS 

LEVA I FATTIGDOM  
OM INGET GÖRS FÖR ATT STOPPA  

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA1

HELA DEN INSTALLERADE  

PRODUKTIONS- 
KAPACITETEN  
I AFRIKAS 48 LÄNDER SÖDER  

OM SAHARA ÄR ENDAST  

68 GIGAWATT 
– INTE MER ÄN SPANIENS2

1 PERSON AV 5 MÄNNISKOR I AFRIKA 
SÖDER OM SAHARA HAR TILLGÅNG  

TILL ELEKTRICITET3

Biobränslebuss  
i Nagpur, Indien.


