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Svenska fondbolag bättre på hållbarhet 

än utländska 
- Söderberg & Partners senaste analys av fonders hållbarhetsarbete visar att svenska 

fondbolag generellt presterar betydligt bättre än sina utländska konkurrenter 

Idag släpper Söderberg & Partners för tredje året i rad rapporten ”Hållbara fonder”, som analyserar 

fonders hållbarhetsarbete. Analysen lanserades första gången 2015 och är unik då den tar hänsyn 

både till hur innehaven i fonderna väljs ut samt hur kapitalets som investeras i fonden används för att 

påverka bolag att bli mer hållbara.  

Årets rapport bygger på en analys av ca 3300 fonders hållbarhetsarbete, och utifrån faktorer såsom 

ansvarsfullt ägande och påverkan, hänsynstagande till hållbarhetsinformation, och medlemskap i 

lokala och internationella samarbeten, får fonder rött, gult eller grönt hållbarhetsbetyg enligt 

Söderberg & Partners trafikljussystem. 

Svenska fondbolag mest hållbara 

En genomgång av betygsstatistiken i rapporten visar att svenska fondbolag sticker ut i jämförelse 

med utländska fondbolag när det kommer till hållbarhetsarbetet. Av alla svenska fonder får 15% 

grönt betyg, 68% gult betyg, och endast 18% rött betyg. För utländska fondbolag är motsvarande 

siffror 5% gröna, 65% gula och 30% röda. 

- Svenska fondbolag är bättre på att få med alla fonder i sitt hållbarhetsarbete. Statistiken talar 

sitt tydliga språk i att hållbarhet i mångt och mycket fortfarande är en nischprodukt. Men 

bland svenska fondbolag är det lite mindre så. Svenska fondbolag är också mer aktiva i 

ägarfrågor, där de har ett bättre och proaktivt arbetssätt, säger Kajsa Brundin, chef för 

produktanalys och hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners. 

 

Aktiefonder bättre än övriga fondtyper 
Rapporten visar också att aktiefonder - ur ett hållbarhetsperspektiv – är generellt mycket starkare än 

ränte-, hedge- och blandfonder. Endast 2% av räntefonderna har fått grönt hållbarhetsbetyg.  

Ingen blandfond har fått grönt betyg, och det är bara en hedgefond i analysen har fått grönt betyg.  

 

- En anledning till detta resultat kan vara att det under en lång tid har varit ett större fokus på 

hållbarhet i aktiefonderna, och att det har varit svårare att integrera hållbarhetsstrategier i 

andra tillgångsslag. Dock ser vi att fler förvaltare har börjat ta hänsyn till hållbarhet och 

använder sig av hållbara investeringsstrategier i både räntefonder och hedgefonder, 

framförallt genom att andelen gula fonder i dessa kategorier ökat, säger Kajsa Brundin. 



 

 

Om analysen och betygen 

Hållbarhetsbetyget bygger på två parametrar: Positivt urval (arbetssätt för att höja övergripande 

hållbarhetsnivån i innehaven) och Ansvarsfullt ägande (påverkan genom sin roll som ägare). 

Fonderna tilldelas betyget rött, gult eller grönt enligt Söderberg & Partners trafikljussystem. Grönt 

betyg tilldelas de fondförvaltare som – utöver att välja in hållbara bolag även försöker påverka bolag 

som inte anses ha lika bra hållbarhetsarbete. Ett högt betyg krävs alltså i både positivt urval och 

ansvarsfullt ägande för att en fond ska få grönt betyg i hållbarhet. Detta är ett högt ställt krav, men 

säkerställer också att bara de allra mest hållbara fonderna blir gröna 

Du kan läsa hela rapporten här. 

 

För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Mobil: 076- 149 50 05 

Snabba fakta om Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och 

förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat 

tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning 

och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell 

rådgivning och för löne-, och förmånshantering. 

Kundlöfte och värderingar 

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt 

förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre 

viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all 

rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl 

underbyggda råd gör skillnad. 
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