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GLAPPET 
Hur fixar vi finansiering för 

en hållbar utveckling?



Privata investeringar driver ekonomisk 
utveckling och är avgörande för arbets
tillfällen, försörjning och omställning till 
ekologisk hållbarhet. I begreppet ingår:
 privatpersoners sparande och inves

teringar
 inhemska företags investeringar 
 internationella direktinvesteringar 

(företag som gör egna investeringar i 
andra länder) och portföljinvestering
ar (olika former av värdepapper)

 remitteringar (pengar som personer 
som migrerat skickar till familj eller 
vänner i hemländerna)

 privat givande (filantropi) 

Företag inbegriper allt från mikroföretag 
och kooperativ till globala storföretag. 
En stor andel av den globala marknaden 
är koncentrerad till ett fåtal multinatio
nella bolag. Lönernas andel av de totala 
inkomsterna minskar i jämförelse med 
kapitalets andel. Den globala reella 
löneökningen 2017 (1,8%) var den lägsta 
sedan 2008.32 

PRIVAT FÖRETAGANDE 
OCH INVESTERINGAR

En tydlig trend under de senaste åren är att allt 
fler företag och investerare har tagit kliv framåt 
med att väga in klimatrisker och ställa om sina 
affärsmodeller i riktning mot hållbar utveckling. 
Samtidigt ökar de totala utsläppen av fossila 
bränslen i världen och stora företag är drivande 
bakom detta. Så få som 20 globala storföretag i 
fossila branscher har stått för en tredje del av alla 
utsläpp i modern tid.33 En kraftfull omställning 
i näringslivet är helt avgörande för att uppfylla 
Globala målen och Parisav talet.

När Agenda 2030 antogs talades det om att pri-
vata investeringar skulle hjälpa finansieringen av 
hållbar utveckling att gå från ”billions to trillions”, 
dvs att bistånd skulle användas som en hävstång 
för att mobilisera många gånger större privata 
finans iella flöden. Idag pratar man allt mer om 
”shifting the trillions”. Det uttrycket syftade först 
på behovet av att styra bort investeringar från 
fossila bränslen men används nu också för att visa 
på behovet av politiska regleringar som säkerställer 
att alla investeringar bidrar till hållbar utveckling.34 
Förhoppningarna om att mobilisera riktigt stora 
privata investeringsflöden till hållbar utveckling 
har hittills inte visat sig vara realistiska. Det bidrar 
till att fokus i multilaterala diskussioner flyttas från 
att enbart handla om att mobilisera mer privata 
resurser till en diskussion om hur de resurser som 
finns används och fördelas.

Addis Abeba Action Agenda (AAAA) lyfter fram 
betydel sen av privata investeringar för hållbar ut-
veckling och identifierar utmaningar och hinder. 
Den for mu lerar också ett antal ambitioner för 
hur regeringar ska främja investeringar och styra 
dem genom regleringar av olika slag. Främst 
innehåller AAAA icke-bindande formuleringar, 
men några mer bindande åtaganden gäller allas 
tillgång till finansiella tjänster,35 reducering av 
transaktionskostnaden för remitteringar36 och 
kvinnors rätt att äga och ärva.37



Inhemska investeringar 

Inhemska privata 
investeringar står 
för huvuddelen av 
investeringarna i 
de flesta länder 
och uppgår ofta till runt 20 procent av länder-
nas BNP, även om siffrorna varierar kraftigt 
mellan olika länder. Även i låginkomstländer är 
inhemska privata investeringar ofta större än 
internationellt bistånd och alla internationella 
privata inflöden tillsammans.38

Utländska investeringar

Internationella direktinvesteringar (FDI) i låg- och 
medelinkomstländer uppgick till 706 miljarder 
USD 2018.39 Portföljinvesteringar är mindre och 
betydligt mer snabbrörliga. Även FDI varierar 
kraftigt från år till 
år. Från 2016 till 
2017 minskade FDI 
i utvecklings länder 
med 24 procent.40 

Huvuddelen av FDI går till Kina och andra övre 
medelinkomstländer, och mindre än 3 procent 
av global FDI går till låginkomstländer.41 

Utländska investeringar är ändå inte oviktigt för 
låginkomstländer. I medianen för låginkomst-
länder är FDI nu lika stora som det internatio-
nella biståndet i andel av BNP. 

Utländska investeringar i låginkomstländer är 
mer isolerade från resten av ekonomin. De posi-
tiva samband mellan utländska och inhemska 
investeringar som finns i medelinkomstländer 
saknas i länder med större fattigdom.42 En an -
ledning till detta är att gruvnäring och utvinning 
av andra naturresurser utgör huvuddelen av 
FDI i låginkomstländer, verksamhet som ger få 
spridningseffekter i ekonomin och där en stor 
del av vinsterna flyttas ut ur länderna.

Remitteringar

Remitteringar är 
stabila resursflöden 
som har ökat sta-
digt över lång tid. 
Remitteringarna till 
låg- och medelinkomstländer uppgick till 529 
miljarder USD 2018, en ökning med nio procent 
jämfört med det tidigare rekordåret 2017.43 

De största mottagarna av remitteringar var 
Indien, Kina, Mexiko, Filippinerna och Egypten. 
Om man räknar bort Kina var remitteringar 
till låg och medelinkomstländer (462 miljarder 
USD) större än utländska direkt investeringar.44 

2019 beräknas de totala remitteringarna till 
låg- och medelinkomstländer bli dessa länders 
största externa finansieringskälla. I några 
få låginkomstländer utgör remitteringar så 
mycket som 30 procent av BNP. 45

Eftersom remitteringar är privata flöden går 
de inte att styra för att till exempel ge största 
möjliga effekt för fattigdomsbekämpning. 
Huruvida de når fattiga eller rika beror helt på 
vilkas familje medlemmar som har migrerat. 
Dock finns studier som pekar på att remit-
teringar har en tydlig effekt mot fattigdom 
och bidrar till de flesta Globala målen på 
familjenivå. Den genomsnittliga familjen som 
tar emot remitteringar mer än dubblerar sin 
inkomst.46  

Delmål 10.c i Agenda 2030 handlar om att göra 
remitteringar smidigare och billigare. Hittills 
har avgifterna gått ner något till i genom snitt 7 
procent av en remittering på 200 USD. Det är 
dock långt från det satta målet på 3 procents 
avgift innan 2030. Remitteringar försvåras ofta 
av bankregler om pengatvätt eller terrorpre-
vention. 

HUR MYCKET 
PENGAR ÄR DET? 

Även i låginkomstländer 
är inhemska privata 

investeringar ofta större än 
internationellt bistånd och alla 
internationella privata inflöden 
tillsammans. 



VEM BESTÄMMER ÖVER DE 
PRIVATA INVESTERINGARNA?

Inflytandet över de privata investeringar som görs, 
eller inte görs, i mellan- och låginkomst länder 
ligger framförallt hos företag och stora investerare 
som pensionsfonder. Inom företagen har ägar-
nas inflytande ökat över tid, och fackföreningars 
inflytande minskat.47 Stater reglerar företagens 
verksamhet inom länder och träffar internatio-
nella avtal. Oro för att företagen ska avstå från 
investeringar i det egna landet gör att regeringar 
inte alltid vågar införa de regler som behövs för 
att styra företagens verksamhet i hållbar riktning. 
Även internationella handels- eller investerings-
avtal kan begränsa möjligheterna till reglering på 
nationell nivå.

Internationella organisationer som Världsbanken 
och IMF ger länder råd48 och ställer upp villkor 
för att länderna ska få låna pengar. Många av 
deras policyvillkor handlar om att främja utveck-
ling av den privata sektorn på olika sätt.49 När 
det gäller hur biståndsmedel får användas till 
privata kommersiella aktörer är det OECD:s 
biståndskommitté DAC som är ansvarig för att 
sätta regler. I denna fråga har givarländerna varit 
mycket oense om hur nära kommersiella villkor 
ett lån eller annat stöd får vara och ändå räknas 
som bistånd. Därför är reglerna på detta område 
fortfarande oklara.50

Det finns både nationella och multilaterala institu-
tioner för utvecklingsfinansiering som inves terar 
i privata företag med offentliga biståndsmedel. 
Swedfund är Sveriges så kallade Development 
Finance Institution (DFI). Dessa institutioner 
utgör i grunden lönsamma verksamheter, men 
tillförs kapitaltillskott via bistånds anslaget. DFIs 
är växande aktörer inom det inter  nationella bi-
ståndet i många givarländer. Vissa DFIs i andra 
EU-länder har kritiserats av civilsamhället för att 
gynna företag från de egna länderna. 

HÅLLBARA OCH SOCIALA 
INVESTERINGAR
En del kapitalförvaltare har under senare år bör-
jat lägga större vikt vid hållbarhet. Det handlar 
dels om att inkludera miljö, mänskliga rättigheter 
och sociala aspekter i riskbedömningen av olika 
investeringar, och att som ägare påverka företag i 
hållbar riktning. Ofta ingår det i strategierna att 

utesluta branscher eller företag som helt bryter 
mot investerarens normer (som vapenindustri, 
pornografi eller fossil energi). Dels handlar det 
om att aktivt investera i företag med bra hållbar-
hetsprofil och företag som genom sin verksamhet 
bidrar till en positiv samhällsutveckling. En rad 
studier visar att investeringar i företag med bättre 
hållbarhet på sikt ger högre avkastning än jäm-
förelseindex. Kyrkor51och filantroper, men också 
fonder knutna till universitet, har gått i bräschen 
för ansvarsfulla investeringar och den så kallade 
divestment-rörelsen – uteslutning av företag i 
fossilenergibranschen. 

Vid sidan av en ökad integrering av hållbarhetsfak-
torer i all kapitalförvaltning ökar också så kallade 
sociala investeringar (social impact investments). 
Sociala investeringar syftar till att uppnå ett visst 
resultat, t ex förbättrad vatten kvalitet eller min-
skad fattigdom, vid sidan av den ekonomiska av -
kast ningen. För att uppnå dessa resultat minskar 
ägaren sina avkastningskrav, men investeringen 
är fortfarande lönsam. Mikrofinansfonder är 
ett vanligt exempel på social investering. Totalt 
uppskattas 1 340 organisationer ha investerat 500 
miljarder USD i sociala investeringar i slutet av 
2018 – men till största del i höginkomst länder.52 

UTMANINGAR, RISKER OCH 
MÖJLIGHETER
Hållbara och långsiktiga investeringar 
behöver öka
Privata investeringar behöver öka för att uppnå 
flera av Globala målen. Investeringarna är alldeles 
för små idag, trots lågt ränteläge. Internationella 
investeringar är också koncentrerade till ett rela   tivt 
litet antal länder och sektorer, de flesta lågin komst  -
länder attraherar mycket lite investeringar. Vidare 
fluktuerar internationella privata kapitalflöden 
också kraftigt, vilket skapar stora risker. Mer lång-
siktiga och hållbara investeringar behövs.

Svaga marknadsinstitutioner på nationell 
nivå, och svag kapacitet att bedriva en 
långsiktig, sammanhållen näringspolitik
Fungerande institutioner och policyer i utveck-
lingsländer är avgörande för att investeringarna 
ska öka. Internationella investerare uttrycker att 
stabila institutioner och tydliga regler på lokala 
marknader är bland det viktigaste när de överväger 
att investera. Men liksom all utveckling måste 
utveckling av den privata sektorn växa fram med 



lokala drivkrafter. En långsiktig, sammanhållen 
näringspolitik är viktig för varje lands förmåga 
till hållbar utveckling. Det behövs större fokus på 
det nationella kapitalet, och här spelar nationella 
utvecklingsbanker en viktig roll i att mobilisera 
nationellt kapital. Internationella aktörers förmå-
ga att låna ut i nationell valuta behöver också 
utvecklas. I många länder saknar stora delar av 
befolkningen fortfarande tillgång till finansiella 
tjänster. Det inhemska banksystemet och inves-
teringsklimatet är svagt och blir en flaskhals för 
utvecklingen av det inhemska näringslivet. Kvin-
nor exkluderas i hög grad från tillgång till resurser 
och formella finansiella tjänst er, trots att det är 
konstaterat viktigt för fattigdomsbekämpning.

Företags respekt för mänskliga rättig heter
Minst lika avgörande som volymerna är hur och 
var de privata pengarna investeras. Eftersom 
vinst  intresset, snarare än utveckling, är överord-
nad driv kraft för privata investerare finns det upp-
en bara risker att investeringar leder till negativ 
miljö påverkan och kränkningar av mänskliga 
rätt ig    heter om det saknas fungerande regelverk 
på nationell och internationell nivå.56 Många 
människo rättsförsvarare i utvecklingsländer har 
en skeptisk håll ning till företags och investerares 
förmåga att bi  dra till hållbar utveckling. Detta 
är inte svårt att förstå med tanke på att företag 
bidragit till många fall av våld där människor ska-
dats eller hotats i sam band med konflikter om 
naturresurser och miljövärden. Tre fjärdedelar 
av 321 dokumente rade mord på människorätts-
försvarare i världen 2018 skedde i samband med 
protester mot företags ohållbara utvinning av 
naturresurs er eller stora infrastrukturprojekt.57 

Enligt FN:s vägledande principer för företagande 
och mänskliga rättig heter58 har företag ansvar i 
sina globala leverantörs led. Principerna är frivilli-
ga för företag men vilar på internationella konven-
tioner varav vissa är bindande för företag. Princi-
perna är bind ande i vissa avseenden för stater när 
det gäller an svar att följa upp hur företag från det 
egna landet agerar utomlands. Det pågår diskus-
sioner på FN-nivå om bindande regelverk för före-
tag som skulle göra det möjligt att ställa företag till 
svars för vad de eller deras dotterbolag gör i andra 
länder. I Sverige och på EU-nivå har organisatio-
ner i civilsamhället,59 institutioner,60 parlamenta-
riker och även företag lyft behovet av lagstiftning 
om företags ansvar att analysera konsekvenser för 
mänskliga rättigheter i sina leverantörsled.

OFFENTLIG PRIVAT 
SAMVERKAN (OPS) 
En riskfylld finans i erings 
modell
Offentlig Privat Samverkan (OPS), eller 
Public Private Partnership (PPP) som det 
heter på engelska, lyfts fram av givare som 
en finansi eringsmodell för att nå Globala 
målen. I ut veck lingsländer har OPS-pro-
jekt använts för att finansiera infrastruktur, 
sjukvård och utbildning. OPS är exempel-
vis en del av Världsbankens strategi för att 
främja finansiering från näringslivet för att 
nå utvecklingsmål. 

Med OPS avses inte alla typer av samverkan 
mellan offentlig och privat sektor. Termen 
syftar på en specifik kontraktsform med en 
riskfördelning mellan en offentlig och en 
privat aktör. Ett svenskt exempel på OPS är 
Nya Karolinska sjukhuset. 

Flera utvärderingar pekar på problem med 
OPS-projekt runtom i världen. Ofta har den 
offentliga sektorn fått axla höga och oförut-
sedda kostnader när projekten gått snett. 
Detta påverkar människors tillgång och rätt 
till sjukvård och utbildning. Negativa effek-
ter på miljön och mänskliga rättigheter före-
kommer också.53

Många exempel visar på svårigheten att för -
handla och utforma OPS-projekt så att de 
uppnår tänkta resultat och faktiskt främjar 
utvecklingsmål. I Addisagendan 2015 
gjordes ett åtagande att bygga kapacitet 
kring OPS-projekt och öka transparensen.54 

En global folkrörelsekampanj som bland 
annat Diakonia står bakom uppmanar inter-
nationella institutioner att sluta att reser va-
tionslöst främja OPS. Länder bör istället få 
stöd att kunna välja lämpliga sätt att finan-
siera exempelvis vård och skolor på. Insynen 
i projekten måste bli bättre och det är viktigt 
att säkerställa god samhällsstyrning innan 
OPS-projekt påbörjas.55



Subventionering av klimatskadliga 
investeringar
För att nå målet om att privata investeringar ska 
bidra till Globala målen måste alla kontraproduk-
tiva offentliga incitament avskaffas. De flesta 
länder subventionerar fortfarande användningen 
av fossila bränslen. Sverige (och många andra län-
der) ger exportkrediter för att stimulera företags 
affärer i utlandet. Svensk exportkredit AB gav 2,5 
miljarder kronor i förmånliga lån till utvinning av 
fossila bränslen, och ytterligare 19,3 miljarder kro-
nor till fossilbränsleberoende infrastruktur 2018.61 
I slutet av 2019 aviserades att exportkrediter till 
utvinning av fossila bränslen ska fasas ut.62 

För utvecklingsländer är förmånliga lån via 
Världsbanken viktiga. Sverige har framgångsrikt 
drivit att Världsbanken ska sluta investera i fossi-
la bränslen. Banken har lovat att sluta investera 
i kolkraft, men olja och gas återstår att avveck-
la. Det här är en utveckling som behövs i alla 
multilaterala och nationella utvecklingsbanker, 
pensionsfonder och andra offentliga investerare. 
Institutioner som arbetar med utvecklingsfinan-
siering behöver också ändra arbetssätt, villkor 
och regler för t ex upphand ling, för att främja 
ökad hållbarhet och för att ge företag från lågin-
komstländer ökade möjligheter att konkurrera.

BISTÅND  FÖR ATT FRÄMJA 
PRIVATA INVESTERINGAR
Privata företag och investeringar har alltid spelat 
en viktig roll i biståndet, till exempel för bistånds-
finansierad infrastruktur. Bistånd för att främja 
ekonomisk verksamhet har ofta fokuserat på 
jordbruksutveckling, den viktigaste ekonomiska 
sektorn i många länder. 

Civilsamhället har arbetat med bistånd för män-
niskors försörjningsmöjligheter, till exempel 
genom olika former av mikrofinans. Fairtrade är 
ett annat exempel på civilsam hällets arbete med 
att främja privata investeringar i hållbar utveck-
ling.

I stora drag kan internationellt bistånd spela tre 
olika roller för att förstärka privata investeringar:
•	 Stödja bred utveckling av investeringsklimat 

och institutionella förutsättningar genom 
kapacitetsbyggande, antikorruption, nätver-
kande och uppbyggnad av t ex organ för 
kvalitetskontroll. 

•	 Subventionera enskilda innovationer, företag 
och investeringar som inte bedöms kunna 
genomföras på kommersiella villkor men bidrar 
till hållbar utveckling, t ex genom förmånliga 
lån och garantier. Här behöver alltid risken för 
snedvriden konkurrens beaktas, liksom risken 
att i onödan använda internationellt bistånd till 
att subventionera eller sänka risken för invester-
ingar som skulle ha blivit av ändå.

•	 Investera i företag i utvecklingsländer som 
bedöms bli lönsamma men har svårt att hitta 
privat riskkapital, såsom Swedfund och andra 
DFIs gör.

Ökad användning av internationellt bistånd 
för att främja företags investeringar
Idag ökar många biståndsgivare sitt fokus på 
bland finansiering (blended finance), dvs använd-
ning av biståndsmedel till att minska risken för 
affärsdrivande investerare, så att de kan och vågar 
investera mer i utvecklingsländer.63 Man brukar tala 
om att biståndet kan användas som en hävstång för 
att mobilisera kapital – varje biståndskrona väntas 
locka fram flera kronor i privata investeringar (så 
kallat leverage). Flera metoder kan användas, till 
exempel:
•	 lånegarantier eller växelkursgarantier
•	 subventionerade lån
•	 direkt investering (ofta genom så kallat junior 

capital som tar en större del av risken) 
•	 tekniskt stöd för att utveckla projekten

De senaste åren har det tagits en rad initiativ för 
att främja användandet av blandfinansiering, av 
enskilda givarländer såväl som på internationell 
nivå. Världsbanken har kraftigt ökat fokus på ut-
låning till privata sektorn. I förslaget till EU:s nya 
biståndspolitik utgör en stor garantifond, EFSD+, 
en viktig del. OECD satsar stort på blandfinansier-
ing genom analysarbete, konferenser, arbete med 
riktlinjer och principer. Världsbankens strategi 
Maximising Finance for Development innebär att 
de alltid ska överväga möjligheten till privat finan-
siering innan de beviljar lån till stater. Det privata 
utlåningsfönstret International Finance Corpora-
tion (IFC) har på kort tid vuxit kraftigt, från att 
tidigare ha varit en marginell del av Världsbanks-
gruppen. Stora biståndsgivare som Storbritan-
nien har på kort tid mångdubblat andelen av sin 
biståndsbudget som används till blandfinansiering. 
Sverige satsar också stort på lån och garantier från 
Sida och kapitalpåfyllnad av Swedfund.



Bistånd till privata investeringar riskerar 
tränga ut stöd till offentliga investeringar
Att biståndsgivare premierar privata invester-
ingar som finansieringssätt har skapat diskus-
sioner i utvecklingsländer om vilken roll privata 
aktörer bör ha - särskilt i sektorer som brukar 
finansieras offentligt och som människor i fattig -
dom har särskilt stort behov av fri tillgång till; 
framför allt grundläggande rättigheter som 
hälsovård, utbildning, vatten och infrastruktur. 
Transparens och ansvarsutkrävande är två 
grundprinciper inom internationellt bistånd. 
Dessa ställs inför särskilda utmaningar i bistånd 
som involverar näringslivet genom avtalsform-
er som Offentlig-Privat Samverkan eller genom 
lån, garantier och investeringar. Anledningen 
är att dessa finansieringsmodeller är komplexa 
och att mycket av privata aktörers information 
betraktas som affärshemligheter. Mekanismer 
för att hantera risker för mänskliga rättigheter 
och miljö har inte varit tillräckliga i många pro-
jekt.64

Sverige är ett intressant exempel när det gäller 
utformningen av satsningar på blandfinansi-
ering. Samma krav på utvecklingseffektivitet 
och ansvarsutkrävande ska gälla vid blandfi-
nansiering som vid alla andra bistånds insatser. 
Sverige använder inte biståndsbudgeten för 
att täcka sitt garanti instrument, utan ställer ut 
garantier mot riksgälden.65 Andra biståndsgi-
vare fonderar biståndsmedel som säkerhet för 
garantier. Om garantier ställs ut mot bistånds-
budgeten gör det i realiteten att mindre gåvo-
bistånd är tillgängligt för att stödja offentliga 
investeringar i exempelvis hälsovård. Detta gör 
att debatten om huruvida ökad blandfinansier-
ing är effektiv användning av biståndsmedel är 
hetare i de flesta andra länder. 

Resultaten av satsningar på att underlätta 
privata investeringar hittills en besvikelse
Mobiliseringen av privata medel genom bland-
finansiering har långt ifrån nått den omfattning 
som biståndsgivare hoppats. Det är mycket svårt 
att mäta, uppskattningarna av de privata medel 
som har mobiliserats hittills varierar mellan 3 och 
70 miljarder USD. Hävstångseffekten är i praktik-
en mycket lägre än förväntat, i genomsnitt mindre 
än en krona i privata investeringar för varje inves-
terad biståndskrona, och ännu mindre än så i län -
derna med lägst inkomster.66 

Även utvecklingsresultaten av de investeringar 
som kommer till stånd är svåra att följa upp. Det 
varierar kraftigt hur lokalt förankrade bistånds-
satsningar på privata investeringar är, men i 
många internationella institutioners insatser är det 
svagt. Utvecklingsresultat av bistånd till privata 
investeringar mäts exempelvis i antal skapade 
arbetstillfällen, tillgång till olika tjänster, skatte -
intäkter, produktion av förnybar energi och 

minskade CO2-utsläpp. En studie av 
befintlig resultatrapportering visade 
på brister i redovisningen av data 
och i orsakssambanden mellan ut-
förd verksamhet, förmodade resultat 
och målet om att minska fattigdom. 
Samma studie visade på att invester-
ingar i infrastruktur och de jobb som 
skapats av investeringarna i högre 
grad hade gynnat män än kvinnor.67 
Det går enligt rapporten inte att 
lita på att investeringar minskar 

fattigdom genom ”trickle down”-effekter. Istället 
behöver man granska vilka grupper som gynnas av 
investeringen och hur. 

Det är särskilt viktigt att uppmärksamma hur 
marginaliserade grupper påverkas och deltar i att 
sätta prioriteringarna.68 En jämställdhetsfråga är 
att bara 2 procent av nuvarande bistånd via så 
kallade privatsektorinstrument rapporterades ha 
jämställdhetsfokus, medan samma siffra för övrigt 
bilateralt bistånd var 40 procent. En ökad använd-
ning av dagens privatsektorinstrument riskerar 
därmed försvagat fokus på jämställdhet i biståndet 
totalt sett.69

Samma krav på utvecklingseffek
tivitet och ansvarsutkräv ande ska 
gälla vid blandfinans iering som vid 
alla andra bistånds in satser.
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EJ SPECIFICERAT

Olika former av finansiering går i olika hög grad till olika 

kategorier av länder. För en definition av landkategorierna, 

se s. 8. Bistånd som genomförts för att främja privata inves-

teringar, liksom privata investeringar generellt sett, går i 

hög grad till medelinkomstländer och är starkt koncentre-

rade till vissa sektorer (t ex finansiella sektorn och energi). 

Studier visar att bistånd för att stimulera investeringar ger 

effekt främst i lägre medelinkomstländer.74 Mycket små 

privata investeringar går till låginkomstländerna, liksom 

en liten andel av det näringslivsfrämjande biståndet. Det 

innebär att länder och sektorer där fattig domen är som 

störst inte gynnas. 75, 76

DESTINATIONER FÖR OLIKA TYPER AV 
UTLÄNDSK FINANSIERING



Säkerställ att företagande och invester
ingar främjar och respekterar mänskliga 
rättigheter och hållbar utveckling

•	 Verka för lagstiftning som kräver att företag 
respekterar mänskliga rättigheter i alla sina 
produktions- och leverantörskedjor i Sverige 
och utomlands och gör Human Rights Due 
Diligence (riskanalyser och hantering av konse-
kvenser för mänskliga rättigheter) obligatorisk. 
Utred svensk HRDD-lagstiftning och verka 
aktivt för ett gemensamt regelverk på EU-nivå.

•	 Tydliggör ansvaret för upphandlande myndig-
heter att ställa krav på sina leverantörer att 
res pektera mänskliga rättigheter, miljö och 
internationella klimatmål, och följ upp efter-
levnaden. 

•	 Genomför en granskning av de statliga bo-
lagens efterlevnad av Parisavtalet respektive 
FN:s vägledande principer om företagande 
och mänskliga rättigheter.

•	 Öka kraven inom banksektorn på offentlig 
redovisning av hållbarhet och efterlevnad av 
mänskliga rättigheter i utlåning, investeringar, 
fonder och andra instrument. 

•	 Ställ högre krav på att de statliga AP-fond-
ernas investeringar ska respektera mänskliga 
rättigheter och miljö och främja internationella 
klimatmål, samt följ upp efterlevnaden.

Utforma näringslivsfrämjande bistånd 
så att lokala och nationella institutioner, 
marknader och aktörer prioriteras, håll
bara investeringar främjas, och utveck
lingseffektivitetsprinciper efterlevs

•	 Prioritera långsiktig utveckling av lokala och 
nationella institutioner och marknader inom 
det näringsfrämjande biståndet, och motverka 
att bistånd binds till krav på att anlita företag 
från givarländer.

•	 Påverka Världsbanken och andra multilaterala 
institutioner att sluta förespråka Offentlig-Pri-
vat Samverkan (OPS) som finansieringsmodell. 

•	 Verka för att alla multilaterala utvecklings-
banker helt fasar ut investeringar i utvinning 
av olja, kol och gas och i fossilenergiintensiva 
projekt. I de fall människor drabbas negativt 
behövs stöd till andra försörjningsmöjligheter 
(just transition).

•	 Verka för att alla multilaterala utvecklings-
banker stärker sina mekanismer för att män-
niskor i lokalsamhällen som påverkas negativt 
av investeringar ska kunna väcka klagan och 
erhålla kompensation genom en oberoende 
mekanism. 

•	 Använd blandfinansiering i första hand i verk-
samheter där privata investeringar dominerar. 
Investeringar i grundläggande samhällsservice 
som hälsovård och utbildning behöver vara 
tillgänglig för alla och i allmänhet finansieras 
med offentliga medel. Undvik att påverka 
länders val av offentlig/privat finansiering. 

•	 Stimulera investeringar i småskaliga, lokala 
företag och kooperativ i större utsträckning, 
genom nya finansieringsformer som begrän-
sar risken för investerare och stärker kapac-
iteten hos lokalt baserade aktörer.

•	 Säkerställ att företag och investerare som tar 
del av biståndspengar följer principerna för 
effektivt utvecklingssamarbete, och tillämpar 
Kampala-principerna70, riktlinjer för blandfi-
nansiering från EDFI71 respektive OECD72, 
och Open Contracting Global Principles73. 

•	 Uppmuntra andra länder och institutioner att 
använda Sidas modell för garantier, där riks-
gälden, snarade än fonderade biståndsmedel, 
används som säkerhet.  

•	 Verka för att OECD DAC återupptar förhand-
lingarna om reglerna för privatsektorinstru-
ment i biståndet, och inte tillåter att lån, 
värde papper och garantier med villkor som är 
förmånliga för givarna räknas som bistånd.

REKOMMENDATIONER TILL REGERINGEN 


