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I N T R O D U K T I O N

DEKLARATIONEN OM  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR  
VÄRLDENS MEST ÖVERSATTA  

DOKUMENT (370  SPRÅK).7

ANDELEN LÄNDER MED  
NATIONELLA INSTITUTIONER FÖR  

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HAR  
DUBBLERATS DE SENASTE 15 ÅREN,  

TILL 35 PROCENT (2015).6

1,5 MILJARDER  
MÄNNISKOR BRUKAR 50% AV JORDEN I VÄRLDEN ENLIGT TRADITIONELLA  

METODER OCH AV HÄVD. DE HAR LEGALA RÄTTIGHETER TILL 10% AV MARKEN.4

121 MILJONER
BARN OCH UNGDOMAR HAR IDAG ALDRIG HAFT MÖJLIGHETEN ATT GÅ I SKOLAN.7

SWEDWATCH  GRANSKADE UNDER 2017 en av  
Swedfunds tidigare investeringar i Sierra Leone; bioenergi- 
projektet Addax Bioenergy. Swedfund investerade i  
Addax 2011 och gick ur investeringen 2015. Då överlät 
Swedfund sin ägarandel, motsvarande en procent, till 
huvudägaren för en Euro. Under innehavsperioden ge-
nomfördes kvartalsvisa och årliga analyser som berörde 
MR-aspekter inom området miljö- och sociala frågor. Det 
fanns flera utmaningar för projektet, där den mest allvar- 
liga var att området drabbades av Ebola. Ebolautbrottet 
gjorde att produktionen låg nere samt att Swedfund  
avråddes från att besöka området. Swedwatch framför i  
sin granskning några rekommendationer till Swedfund,  
bland annat att Swedfund borde ha genomfört en fördjupad 
analys av mänskliga rättigheter i samband med att vi lämna-
de över som ägare. Under 2017 har Swedfund inlett arbetet 
med en fördjupad analys av MR i samband med exit.  

Läs gärna mer om projektet, Swedwatchs rapport och  
Swedfunds svar på vår hemsida swedfund.se

I arbetet för hållbar utveckling och 
hållbart företagande är det absolut 
grundläggande att värna och 
skydda mänskliga rättigheter.

I ägarpolicyn för de statliga bolagen1 finns ett 
uttalat krav på att följa de tio principerna i 
FN:s Global Compact, FN:s vägledande prin- 
ciper för företag och mänskliga rättigheter 
samt OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. Rättighetsperspektivet är också ett 
av två utpekade perspektiv i det svenska 
utvecklingssamarbetet och innebär att ”de 
mänskliga rättigheterna och demokrati ska 
ses som grundläggande för utveckling”.2 
Agenda 2030 bygger till stor del på prin- 
ciper om mänskliga rättigheter.3 De senaste 
decennierna har demokrati och mänskliga 

rättigheter stärkts över stora delar av värld-
en, men de senaste åren har utvecklingen 
avstannat och till och med börjat backa.4 

Den svenska nationella handlingsplanen 
för företagande och mänskliga rättigheter 
syftar till att omsätta FN:s Guiding Principles 
on Business and Human rights i praktisk 
handling på nationell nivå. UNGP innehåller 
vägledande principer i form av tre grund-
pelare: 1. Statens skyldighet att skydda de 
mänskliga rättigheterna, 2. Företags ansvar 
att respektera de mänskliga rättigheterna, 
vilket innebär att deras verksamhet inte ska 
bidra till kränkningar av mänskliga rättig- 
heter och att företagen ska agera för att 
förhindra sådana, 3. Möjlighet att få sin sak 
prövad om rättigheterna inte respekteras.

Swedfund arbetar på marknader som i  
olika hög grad och på olika sätt har utma-

ningar vad gäller mänskliga rättigheter.  
Tillsammans med EKN, SEK och Swedish 
Space Corporation (SSC) har vi skapat en 
arbetsgrupp som diskuterar UNGP samt  
genomfört en gemensam intressentdialog 
om mänskliga rättigheter där diskussion 
fördes utifrån fyra bolags specifika fall- 
studier. Under 2016–2017 genomförde vi en 
gapanalys av hur vi arbetar med mänskliga 
rättigheter mot UNGP on Business and 
Human Rights. Flertalet av rekommend- 
ationerna från analysen har vi tagit in i 
våra processer under 2017. Vi har utvecklat 
ett verktyg och en process för att bedöma 
risker avseende mänskliga rättigheter i våra 
investeringar för att identifiera salient risks, 
de allvarligaste riskerna gällande mänskliga 
rättigheter.  

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

GENOM INVESTERINGAR:
 Swedfund har infört en process för mänskliga rättigheter. Ambit- 
ionen är att använda denna process även på befintliga portföljbolag 
samt bolag som befinner sig i exit-fasen. Beaktandet av MR-risker och 
påverkan är inkluderat redan i första steget av investeringsprocessen. 
Vi har under året beslutat om tre fördjupade MR-analyser i samband 
med planerad exit.  
 En MR-kategorisering av projektet görs baserat på land, plats, 
driftsförhållanden, typ av verksamhet och affärspartners.
 Vi för dialog med våra portföljbolag om situationen i det  
aktuella landet och de kränkningar av mänskliga rättigheter som 
förekommer.
 Under screening görs en riskanalys där MR-risker och påverkan 
identifieras. Beroende på resultatet av riskanalysen beslutas det 
om en fördjupad MR-analys ska genomföras.
Mitigering av identifierade risker och påverkan förs in i ESGAP:en.

VI MÄTER RESULTAT:
 I den årliga egen-deklarationen till Swedfunds portföljbolag, 
Annual Portfolio Company Sustainability Report, ställs ett antal 
frågor avseende mänskliga rättigheter. Dessa frågor följs sedan 
upp via e-post, telefon och platsbesök. 
 Vi rapporterar Swedfunds arbete med mänskliga rättigheter 
i bland annat vår IR. Vi har en ambition att framöver rapportera 
enligt ramverket UN Guiding Principles Reporting Framework.   

STYRANDE POLICY & ANSVAR:
 Sveriges nationella handlingsplan för företagande  
och mänskliga rättigheter (aug. 2015);
 Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med  
statligt ägande 2017
 Swedfunds Hållbarhetspolicy 
 Investeringschef
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