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GENOM INVESTERINGAR :
▼ Genom investeringar i privat sektor, 
direkt eller genom finansiering till banker 
och fonder som finansierar SME:er, – där 
majoriteten av alla jobb på våra mark- 
nader skapas – bidrar vi till fler jobb. 

▼ Under vår Due Diligence tittar vi på 
huruvida bolaget efterlever ILO:s kärn- 
konventioner och ILO:s grundläggande 
arbetsvillkor. Om brister identifieras så 
adresseras dessa i ESGAP (Environmental 
Social Governance Action Plan) med en 
fastställd tidpunkt för då de ska ha åtgär-
dats. ESGAP utgör en del av investerings-
avtalet med portföljbolagen. 

▼ Genom att utveckla finansiellt hållbara  
företag skapar vi förutsättningar för  
fortsatta och tillkommande anställningar  
i företag som lever vidare och utvecklas. 

VI MÄTER RESULTAT:
▼ Vi mäter antalet jobb i våra portfölj- 
bolag och har en målsättning att de ska 
öka över tid.

▼ Vi mäter och ställer krav på portfölj- 
bolagens efterlevnad av ILO:s Kärn- 
konventioner och ILO:s grundläggande 
arbetsvillkor.  

SDG:ER I FOKUS GENOM VÅRT ARBETE: 
▼ SDG 8.2: Uppnå högre ekonomisk 
produktivitet genom diversifie ring, teknisk 
uppgradering och innovation, bland annat 
genom att fokusera på sektorer med högt 
förädlingsvärde och hög arbetsin tensitet.

▼ SDG 8.5: Senast 2030 uppnå full och 
produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla kvinnor och män, 
inklusive ung domar och personer med 
funk tionsnedsättning, samt lika lön för 
likvärdigt arbete.

▼ SDG 8.7: Vidta omedelbara och ef ektiva 
åtgärder för att avskafa tvångsarbete, 
modernt slaveri och människohandel  
och säkra att de värsta formerna av barn- 
arbete, in klusive rekrytering och använd-
ning av barnsoldater, förbjuds och upphör. 
Avskafa alla former av barnarbete  
senast 2025.

▼ SDG 8.8: Skydda arbetstagarnas  
rät tigheter och främja en trygg och säker 
arbetsmiljö för alla arbetsta gare, inklusive 
arbetskraftsinvand rare, i synnerhet  
kvinnliga mig ranter, och människor i  
otrygga anställningar.

STYRANDE POLICY & ANSVAR:
▼ Hållbarhetspolicy

▼  Investeringscheferna

INTRODUKTION

VAD SWEDFUND GÖR

I den region Swedfund 
fokuserar på, Afrika söder 
om Sahara, lever de flesta 
människor fortfarande på 
landsbygden och brukar 
jorden även om utvecklingen 
snabbt går mot urbanisering. 

Under de närmaste decennierna förvän-
tas afrikanerna bli dubbelt så många. Alla 
dessa unga behöver så småningom hitta 
ett arbete och i nio fall av tio finner de det 
idag inom den informella sektorn. Det gäl-
ler särskilt kvinnor. Det ger dem en osäker 
inkomst utan socialt skydd.

Den starka tillväxt vi ser i Afrika just nu 
sker ofta utan nya jobb. Det beror på att 
ekonomierna är baserade på råvaror som 
inte förädlas på plats. Då måste andra 
typer av jobb skapas. 

Det här ska vi ändra på. Vi ska se till att 
människor kommer in på arbetsmarkna-
den. Men inte till vilka arbeten som helst, 
utan till anständiga jobb genom hållbara 
investeringar och i hållbar produktion. I 
hållbara nytänkande företag som produ-
cerar varor och tjänster som kan köpas 
lokalt av konsumenter, eller förädlas och 
exporteras för att generera exportintäkter 
och inflöde av valuta och för att stärka 
landets konkurrenskraft. Därför investerar 
vi i utvalda företag med utvalda partners 
i världens fattigaste länder. Där bidrar vi 

till hållbar industrialisering och hållbar 
produktion av varor och tjänster, i företag 
med anständiga arbetstillfällen. 

FAKTABLAD STRATEGISKT  FOKUS

ANSTÄNDIGA JOBB

DATA

I AFRIKA SÖDER OM SAHARA INNEBÄR  BRISTEN PÅ PRODUKTIVA  
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”Youth unemployment  
is a time bomb.1”
PATRICE TALON 
President, Benin
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Lake Turkana Wind Power Project i Kenya.
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