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GENOM INVESTERINGAR: 
▼ Vi investerar i banker som fokuserar  
på  utlåning till  kvinnoägda eller kvinno- 
ledda SME:s.

▼ I vårt Due Diligence-arbete inför en 
investering, genomlyser vi bolagets 
jämställdhetsarbete, som möjligheten till 
föräldraledighet, lika lön för lika arbete 
och icke diskriminering. Vi utgår ifrån  
ILO:s kärnkonventioner och ILO:s grund-
läggande arbetsvillkor. 

▼ Genom Women4Growth, ett talangpro-
gram för kvinnor anställda i våra portfölj-
bolag, gör vi riktade insatser  
för att stärka dem i deras yrkesroller  
och för att vidareutbilda dem för att nå  
ledande positioner. 

VI MÄTER RESULTAT:
▼ Vi ställer krav och mäter alltid nyckeltal 
kopplade till efterlevnad av ILO:s kärn-
konventioner och ILO:s grundläggande 
anställningsvillkor. 

▼ Vi mäter: 

1) Efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner 
och grundläggande arbetsvillkor. 

2) Jämställdhet i form av andel kvinnor  
    a) av de anställda   
    b) i ledande befattning  
    c) i bolagsstyrelse

På så sätt synliggör vi kvinnor i våra data. 
Vi vet att det som mäts, syns. Och att  
synliggöra fakta är starten för att  
förändra!

SDG:ER I FOKUS GENOM VÅRT ARBETE: 
▼ SDG 5.1: Avskaffa alla former av  
diskriminering av alla kvinnor och flickor 
överallt.

▼ SDG 5.5: Tillförsäkra kvinnor fullt och 
faktiskt deltagande och lika möjligheter  
till ledarskap på alla beslutsnivåer i det 
politiska, eko nomiska och offentliga livet.

STYRANDE POLICY & ANSVAR:
▼ Hållbarhetspolicy

▼  Investeringscheferna

INTRODUKTION

VAD SWEDFUND GÖR

Kvinnor utgör halva befolk-
ningen i vår värld och står 
därför för halva potentialen. 

Men när en flicka växer upp i ett av värld-
ens fattigaste länder så är det inte lika 
självklart att utbilda henne som det är att 
utbilda hennes bror. Och när hon växer 
upp till en lågutbildad kvinna så arbetar 
hon ofta i hemmet, eller med en annan 
informell och utsatt anställning. Det ska 
vi ändra på. För om kvinnan erbjuds en 
riktig anställning så kommer hon i högre 
utsträckning att använda sin lön till att 
lyfta familjen ur fattigdom. Att ge en 
kvinna ett jobb är därför en startpunkt på 

en lång händelsekedja av goda effekter,  
i samhället, för fredsutvecklingen och  
för demokratin. På så sätt kan vi bryta 
generationer av liv i fattigdom. 

Om vi ökar antalet kvinnor på alla nivåer  
i företaget så ökar det företagets möjlighet 
till vinst. Och om vi på så sätt kan bidra 
till mer jämställdhet i ett helt land så är 
sannolikheten större för att tillväxten 
där ökar. När många kvinnor i ett land får 
arbete så minskar fattigdomen, landet får 
en ökad social rättvisa och vi är ett steg 
närmare en hållbar utveckling. Det är 
därför jämställdhet är så viktigt för oss. 

Att främja kvinnors jämställdhet kan 
addera 12 biljoner USD till global tillväxt1.

FAKTABLAD STRATEGISKT  FOKUS

JÄMSTÄLLDHET

DATA

KVINNOR  
PÅVERKAR PRODUKTIVITET OCH  

KONKURRENSKRAFTEN FÖR FRAMTIDA  
GENERATIONER GENOM ATT DE ÅTERINVESTERAR 

90% AV SIN INKOMST 
I FAMILJEN OCH BARNENS UTVECKLING4

50% AV ANSTÄLLDA KVINNOR I VÄRLDEN 
BEFINNER SIG I UTSATTA ANSTÄLLNINGS- 

SITUATIONER, OFTA OSKYDDADE AV 
ARBETSLAGSTIFTNING2

75% AV ALLT OBETALT ARBETE I VÄRLDEN 
UTFÖRS AV KVINNOR3
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