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Årsredovisning 

 
Styrelsen för SWESIF  (802416-2201) får härmed avlämna årsredovisning för 

tiden 2019-01-01 till 2019-12-31, upprättad i sek. 

 

Årsredovisningen omfattar                                           Sid  

     
-  förvaltningsberättelse                                             2-7 

     
- flerårsöversikt    8 

     
-  resultaträkning                                                    9 

     
-  balansräkning                                                      10 

     
-  noter                                      11 

     
-  underskrifter                                      12 
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Förvaltningsberättelse 2019 

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för 

organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet 

syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla 

investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra 

beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.  

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter när det 

gäller investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer 

i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för medlemmar och andra 

intressenter att nätverka, bland annat genom att arrangera seminarier och 

rundabordssamtal. 

2019 års verksamhet  

Under 2019 har Swesif haft en hög aktivitetsnivå. Påtagliga områden har varit 

seminarieverksamheten, projekt som har slutförts och startats upp samt fortsatt 

förvaltning och utveckling av Hållbarhetsprofilen. Två olika forskningsprojekt om 

långsiktighet i investeringsanalysen och ägarstyrning har pågått under året. 

Ytterligare två projekt har startat, om vattenfrågor respektive ESG inom fixed 

income. En stor begivenhet under året var att Swesif var värd för den årliga 

nordiska konferensen Nordic SIF. 

Seminarieverksamhet 

Under året anordnades följande seminarier:  

• 14 februari: Företag och mänskliga rättigheter- hur arbetar de idag och 

behöver kraven skärpas? Talare från Eastmount, Nordea, Epiroc, 

Swedwatch, Vinge samt även Sveriges CSR-ambassadör. 

 

• 21 februari: Hur redovisar, värderar och hanterar vi våra klimatrisker? 

Talare från WWF, Handelshögskolan, SSAB, AP2, Finansinspektionen 

och PwC. 

 

• 9 april: Hur kan vi göra Private Equity mer hållbart? Talare från Summa 

Equity, LGT Capital Partners, AP7 och Swesif. 

 

• 29 april: Vatten - Finansiella risker kopplade till FN:s sjätte 

hållbarhetsmål. Talare från SIWI, CDP och Swesif. 

 

• 14 maj: ESG inom ränteförvaltning. Talare från Öhman, S&P, 

Länsförsäkringar och Swesif. 

 

• 23 maj: Scenarioanalys – verktyg och visualisering. Talare från PIK, SEI, 

IIASA, CDP, 2 Degrees Investing Initative och WWF 
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• 28 maj: Rapportsläpp och presentation av rapporten "Long-term 

perspectives in investment analysis". Talare från Stockholm Sustainable 

Finance Centre och Swesif. 

  

• 20 september: Investor Brief för Hållbar Plast – kunskap för hållbara 

investeringar  Talare från Mistra, Misum, Öhman, Stockholm Sustainable 

Finance Centre, IVL, Danske Bank och Swesif. 

 

• 27 september: Vad hände egentligen på PRI in Person? Talare från 

Lannebo Fonder, SEB, Skandia och Alecta.  

 

• 9 oktober: Vatten som investering. Talare från Sustainalytics, KBI Global 

Investors, AP7 och Svenskt vatten. 

 

• 25 november: From action plan to a sustainable investment market in the 

EU. Talare från BNP Paribas Asset, SEB, Länsförsäkringar och Swesif.  

 

• 27 november: Transforming the food system. Talare från FAIRR, Öhman 

och Swesif. 

 

Totalt deltog närmare 500 personer på Swesifs seminarier under 2019. Antal 

deltagare på seminarierna var mellan 25 och 90 personer. I snitt fick seminarierna 

ett betyg på 4,4 på en femgradig skala, vilket är ett likvärdigt resultat som året 

innan. Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på 

Swesifs seminarier. Under 2019 var 60 % av talarna kvinnor och 40 % män.  

Projekt 

Hållbarhetsprofilen  

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har 

pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från 

och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i 

premiepensionssystemet.  

Från och med 2018 är det lagkrav på svenska värdepappersfonder, samt alla AIFer 

som marknadsförs i Sverige till icke professionella investerare, att redovisa hur 

och om de jobbar med hållbarhet. Fondbolagens förening tog därmed fram en 

branschstandard som motsvarar de krav som lagstiftaren stipulerat.  

Under 2019 gjordes en omfattande uppdatering av Hållbarhetsprofilen med 

anledning av övergripande förändringar i Fondbolagens förenings standard för 

hållbarhetsinformation. Därmed ändrades även Hållbarhetsprofilen i flera delar. 

Förändringarna i standarden syftar bland annat till att underlätta för sparare att 

hitta fonder som investerar i vissa specifika produkter och tjänster, underlätta 

förståelsen genom ytterligare förklarande text och förenkling av språket samt att 

förtydliga att metoden ”Fondbolaget påverkar”- inte enbart omfattar 

aktieägarinflytande utan även påverkar innehav av obligationer. I samband med 
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denna uppdatering gjordes ett utskick där samtliga som anslutit sig till 

Hållbarhetsprofilen uppmanades att se över sina profiler för att kontrollera att den 

ifyllda informationen fortfarande är relevant.  

Tillsammans med Fondbolagens förening, pensionsmyndigheten och andra 

intressenter medverkar Swesif i referensgrupp för att säkerställa att 

hållbarhetsprofilen fortsätter erbjudas i nuvarande form tills en digitaliserad 

version kan erbjudas. Flertal distributörer, bland annat fondförsäkringsbolag 

Folksam och Länsförsäkringar använder denna standard att guida slutkund på 

hemsida. Arbetet kommer fortgå 2020. 

Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys  

Projektet ILIA – initiativet för långsiktigt investeringsanalys startade 2017 som ett 

forskningssamarbete mellan Swesif och Stockholm Sustainable Finance Centre. 

Bakgrunden till projektet är det faktum att investerare ofta saknar den information 

de behöver för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut. Syftet med initiativet 

var att uppmärksamma behovet av att utveckla meningsfulla metoder för att i 

investeringsanalyser väga in icke-finansiella faktorer (ESG) som kan vara 

väsentliga för ett företags framtida utveckling samt så kallade scenarioanalyser. 

Under 2019 avslutades projektet och en slutrapport, med fokus på vilket utrymme 

de längre perspektiven ges i konversationen mellan aktörerna på 

kapitalmarknaden, lanserades och presenterades på ett seminarium i maj. 

Projekt om ägarstyrning  

Ett annat forskningsprojekt om effekterna av olika former av ägarstyrningsarbetet 

startade under 2018 och har fortsatt under 2019. Syftet med projektet är att 

generera kunskap om de verkliga effekterna av olika ägarstyrningsaktiviteter så att 

investerare ska kunna arbeta mer kunskapsbaserat och effektivt i sitt ägande. Detta 

är ett område där det finns ett stort behov av ökad kunskap. Som en del av 

projektet som var ett samarbete mellan Swesif, Mistra, Stockholm Centre 

for Sustainable Finance och AP7, hölls en workshop under Nordic SIF. Resultatet 

presenterades under ett seminarium  i februari 2020. Länk till rapporten: 

https://www.hhs.se/en/about-us/news/news-from-misum/2020/active-ownership-

report-emma-sjostrom/ 

Projekt om vatten  

Under 2019 startade ytterligare ett projekt på temat vatten. Projektet är ett 

samarbete mellan Swesif, CDP och SIWI. Syftet med projektet är att skapa ett 

ramverk som hjälper medlemmarna att förstå vattenrelaterade risker bättre i 

samband med investeringar, hantera ägarstyrningsfrågorna kring vatten mer 

kvalitativt samt en vägledning kring olika typer av användbara verktyg kring den 

globala vattenfrågan som kan påverka enskilda investeringar. Under 2019 ägde 

uppstartsmöte rum där projektets syfte och genomförande fastställdes.  
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Nordic SIF  

En stor händelse under året var då Swesif i november stod värd för den årliga 

konferensen Nordic SIF. Runt 130 personer från systerorganisationerna Dansif, 

Finsif, IcelandSIF, Norsif och Swesif samlades under en och en halv dag i 

Stockholm. Konferensen var uppbyggd utifrån tre teman: Long-termism, 

Engagement for real change, och Sustainable Digital Finance. Två av dessa teman 

(Long-termism och Engagement for real change) utgick ifrån forskningsprojekt 

ILIA och ägarstyrning som Swesif genomfört tillsammans med samarbetspartners 

(se ovan). Inom respektive tema hade externa talare bjudits in. Dessa följdes sedan 

av workshops för att diskutera handlingsalternativ och eventuella samarbeten. 

Swesif bjöd deltagare och talare på middag på Moderna Muséet. Dag två bestod 

av en halvdags erfarenhetsutbyte mellan SIF-organisationerna.  

Kommunikation och medlemmar  

Under slutet av året inleddes arbetet med att se över och omarbeta föreningens 

hemsida. Detta skedde med hjälp av ett nytt samarbete med NordSIP. 

Kommunikationsgruppen har träffat NordSIP löpande under sista kvartalet för att 

diskutera vilket budskap föreningen vill förmedla via hemsidan och vilken 

struktur innehållet ska presenteras på. Gruppen kom fram till att föreningen verkar 

utifrån tre ledord – Kunskap, Samverkan och Perspektiv. I och med lanseringen av 

den nya hemsidan kommer även den grafiska profilen att uppdateras. Parallellt 

med arbetet på den nya hemsidan håller NordSIP den befintliga hemsidan 

uppdaterad med event och innehåll. 

Vid utgången av 2019 hade Swesif 108 medlemmar. Av dessa har följande 

tillkommit under året. 

• Athanase Industrial Partner 

• Bliwa 

• BNY Mellon 

• Grimelton Capital 

• KPMG  

• Morningstar 

• Nordic Credit Partner 

• Norron Asset Management 

• Polhem Infra 

• S&P Global Ratings 

• Spring Green Capital  

• Sustainalytics 

 

Under året gick även nio medlemmar ur föreningen. Flera av dessa gick ur på 

grund av uppköp eller nedläggning. 
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Kansli  

Swesifs kansli driftas av ÅF som under 2019 bytte namn till Afry. Arbetet med att 

utveckla samarbetsformerna har fortsatt under 2019. Ett centralt mål under flera år 

har varit att bygga upp ett tydligare strukturkapital för att förbättra möjligheterna 

att ackumulera erfarenheter och effektiva arbetssätt, oberoende av de individuella 

styrelsemedlemmarna. Arbete har även pågått för att förtydliga kansliets roll. 

Styrelsen 

Styrelsen har haft sju ordinarie möten samt en årsstämma under 2019.  

Under året avgick fem styrelseledamöter och sex nya valdes in. Följande 

medlemmar ingick i styrelsen fram till årsstämman. 

Susanne Bolin Gärtner, Folksam (numera Danske Bank) 

Kajsa Brundin, Söderberg & Partners  

Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sjunde AP-fonden 

Anita Lindberg (ordförande), Alfred Berg (numera Skandia) 

Göran Karlsson, Skandia Fonder 

Gabriel Lundström, SEB 

Peter Lööw, Alecta 

Fredric Nyström, Öhman Fonder 

Cecilia Repinski, Green Digital Finance Centre 

Emilie Taube, Spiltan Fonder 

 

Vid det konstituerande styrelsemötet som ägde rum i direkt anslutning till 

årsstämman utsågs förutom ordförande, även vice ordförande och kassör, vilket är 

nya roller för föreningen. Efter årsstämman såg styrelsen ut enligt följande. 

Susanne Bolin Gärtner (kassör), Folksam (numera Danske Bank) 

Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sjunde AP-fonden 

Rebecka Elkert, SEB Pension och försäkring 

Emma Henningsson, Sustainalytics 

Anita Lindberg (ordförande), Alfred Berg (numera Skandia) 

Tobias Lindbergh, Svenska Handelsbanken 

Lingyi Lu, Söderberg & Partner 

Peter Lööw (vice ordförande), Alecta 

Cecilia Repinski, Green Digital Finance Centre 

Anna Strömberg, Catella 

Robert Vicsai, Storebrand Asset Management 

 

Liksom tidigare är styrelsen organiserad i arbetsgrupper: Seminarier och 

utbildningar, Medlemmar och kommunikation samt i projektgrupper för de olika 

projekten.  
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Valberedning 

Under året har inga förändringar skett i valberedningen. Valberedningen ser ut 

enligt följande. 

Gunnela Hahn, sammankallande (Svenska kyrkan) 

Hans Ek (SEB) 

Johan Elmquist (Didner & Gerge) 

Helena Larson, reserv (Skandia) 
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Flerårsöversikt  2019  2018  2017  2016  2015  

Belopp i Tsek       

       

Huvudintäkter  1 368 1 220 1 160 859 615 

Resultat efter finansiella poster 68 15 477 108 63 

Soliditet  83% 76% 78% 80% 69% 

       

       

Förslag till disposition av föreningens vinst    

Till årsstämmans förfogande står följande :     

Balanserade vinstmedel   1 137 366   

Årets resultat   90 558   

S:a   1 227 924   

       

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande 

att i ny räkning överföres    1 227 924   

S:a   1 227 924   

       
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 

efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 

bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning  Not 2019-01-01  2018-01-01 

    2019-12-31  2018-12-31 

       

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning    1 357 450  1 210 951 

Medlemsavgifter    10 400  9 500 

Summa intäkter    1 367 850  1 220 451 

       

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader  3 -1 300 254  -1 204 410 

       

Rörelseresultat    67 596  16 041  

       

Resultat från finansiella investeringar      

Övriga ränteintäkter    11  0 

Övriga räntekostnader    0  -1 016 

Resultat efter finansiella poster   67 607  15 025 

       

Bokslutsdispositioner       

       

Förändring av periodiseringsfonder 2  46 000  -5 000 

       

Resultat före skatt    113 607  10 025 

       

Skatter       

       

Skatt på årets resultat    -23 049  -3 906 

       

Årets resultat    90 558  6 119 
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Balansräkning       

       

Tillgångar   Not 2019-12-31  2018-12-31 

       

Omsättningstillgångar      

       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar    0  36 925 

Övriga fordringar    8 367  0 

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter   2 395  1 779 

Summa kortfristiga fordringar   10 762  38 704 

       

Kassa och bank    1 779 320  1 820 672 

       

Summa omsättningstillgångar   1 790 082  1 859 376 

       

Summa tillgångar    1 790 082  1 859 376 

       

Eget kapital och skulder      

       

Eget kapital        

       

Eget kapital vid räkenskapsårets början   1 137 366  1 131 247 

Årets resultat    90 558  6 119 

Summa eget kapital vid räkenskapsårets 

slut    1 227 924  1 137 366 

       

Summa eget kapital     1 227 924  1 137 366 

       

Obeskattade reserver      

Periodiseringsfonder   2  319 000  365 000 

       

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    103 258  99 144 

Skatteskulder    27 200  82 388 

Övriga skulder    6 350  25 666 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  106 350  149 812 

Summa kortfristiga skulder    243 158  357 010 

       
Summa eget kapital och skulder   1 790 082  1 859 376 
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Noter 

      

      

      

Not 1 'Redovisnings- och värderingsprinciper    

 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 

2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

      

      

Nyckeltalsdefinitioner      

Soliditet      
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 

balansomslutningen 

      

      

Not 2 Obeskattade reserver 
 

  2019-12-31 2018-12-31 
      

Periodiseringsfond, beskattningsår 2013    0 80 000 

Periodiseringsfond, beskattningsår 2014    122 000 122 000 

Periodiseringsfond, beskattningsår 2015    15 000 15 000 

Periodiseringsfond, beskattningsår 2016    26 000 26 000 

Periodiseringsfond, beskattningsår 2017    117 000 117 000 

Periodiseringsfond, beskattningsår 2018    5 000 5 000 

Periodiseringsfond, beskattningsår 2019    34 000 0 

Totalt    319 000 365 000 

      

Uppskjuten skatt    70 180 80 300 

      

Not 3 Anställda och personalkostnader     

      
Föreningen har likt tidigare år ej haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar 

har utbetalats under räkenskapsåret. 

      

    2019-12-31 2018-12-31 

Ställda säkerheter    Inga Inga 

Eventualförpliktelser    Inga Inga 
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Stockholm den 16/4 2020    

     

     

     

     

Anita Lindberg  Cecilia Repinski  Susanne Bolin Gärtner 

Ordförande     

     

     

     

     
Lingyi Lu  Robert Vicsai Charlotta Dawidowski 

     

     

     

     
Rebecka Elkert   Peter Lööw  Tobias Lindbergh  

     
      
      
Anna Strömberg   Emma Henningsson   

     

      

     
Min revisionsberättelse har 

avgivits    

     

     

     

     

Bengt Bergshem     

Godkänd revisor     
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90.231.195.134
+46761981888
Undertecknat med SMS

2020-04-20 10:21:17 (CET)

Anna Strömberg, Ledamot, Swesif
anna.stromberg@catella.se
37.123.131.80
+46703427335
Undertecknat med SMS

2020-04-16 09:59:56 (CET)

Rebecka Elkert, Ledamot, Swesif
rebecka.elkert@seb.se
129.178.88.87
+46760001259
Undertecknat med SMS

2020-04-16 10:09:23 (CET)

Bengt Bergshem, Revisor
bengt.bergshem@nexia.se
185.58.79.208
+46704536386
Undertecknat med SMS

2020-05-08 16:03:31 (CET)
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Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently
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