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Söderberg & Partners medarbetare 

först att bli klimatpositiva 
FN uppmanar till fördubblade ansträngningar för att hålla nere den globala uppvärmningen. 

Samtidigt meddelas att William D. Nordhaus får Nobels ekonomipris för att ha integrerat 

klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys. Söderberg & Partners vill möta den allt 

viktigare frågan om framtidens klimat och valde alldeles nyligen, som det första företaget i svenskt 

näringsliv, att se till att medarbetarna inte enbart är klimatpositiva i arbetet – de 

klimatkompenserar även för samtliga medarbetare på hemmaplan och på fritiden i övrigt. Nu 

utmanar de fler att följa efter. 

Söderberg & Partners utgår från FN:s statistik som visar en genomsnittspersons klimatpåverkan. 

Utifrån denna har Söderberg & Partners valt att ha goda marginaler – de har dubblat 

klimatkompensationen per medarbetare utifrån statistiken. Certifieringen sker enligt “We Don’t Have 

Time Climate Positive Employees™”.  

- Det är glädjande och jag är stolt när nu alla medarbetare på Söderberg & Partners i Sverige, 

Danmark, Norge, Nederländerna, Spanien och Luxemburg - nästan 1900 personer - är 

klimatpositiva. Vi har arbetat i flera år med hållbarhetsanalyser och att integrera hållbarhet i 

våra råd. Vår svenska verksamhet är ISO-certifierad i miljö sedan 2016 och nu tog vi ett 

strategiskt beslut att satsa ännu mer, säger Kajsa Brundin som är chef för produktanalyser 

och hållbarhet på Söderberg & Partners. 

 

Syftet med We Don’t Have Time är att bygga världens största sociala nätverk kring klimatfrågan för 

att få makthavarna att förstå att vi inte har tid att vänta. De har hittat ett unikt sätt att inte bara 

klimatkompensera för människors livsstil utan även samtidigt ta bort en betydande mängd av de 

utsläppsrätter från marknaden som hotar klimatet - och samtidigt visa att detta går hand i hand med 

ekonomisk utveckling.  

Genom att stötta Söderberg & Partners i målet att göra sina medarbetare klimatpositiva kommer We 

Don’t Have Time årligen att köpa klimateffektiva projekt för Söderberg & Partners motsvarande 

minst 27 000 ton CO2 och annullera de utsläppsrätter som erhålls från marknaden. 

- Syftet är att både göra direkt klimatnytta och driva på den frivilliga klimatkompensationen 

och i förlängningen driva upp marknadspriset i handeln med utsläppsrätter. Helst bör vi alla i 

Sverige och den rika delen av världen minska våra växthusgasutsläpp med 10-15 procent per 

år. Förutom Söderberg & Partners tjänsteresor kommer en betydande klimatpåverkan till 

stor del från medarbetarnas privata livsstil vilket vi nu tar höjd för, säger Mårten Thorslund, 



marknadschef och hållbarhetsansvarig på We Don’t Have Time. 

 

Gustaf Rentzhog, vd och koncernchef på Söderberg & Partners, uppmanar nu fler aktörer i branschen 

att följa efter. 

- Vi ville ta ett större grepp än enbart våra kontors klimatpåverkan och därför valde vi att 

fokusera på våra medarbetare ur ett bredare perspektiv. Medarbetarna blir inte enbart 

klimatpositiva i sitt arbete utan vi kompenserar även för deras hem och fritid. Förhoppningen 

är att vår klimatcertifiering inspirerar alla i företaget att även ta egna initiativ för att minska 

sin totala klimatpåverkan. Inte minst hoppas jag att fler aktörer inspireras att följa oss, säger 

Gustaf Rentzhog.  

 

För mer information om hur beräkningar gjorts; 

www.wedonthavetime.org/launch/climatepositive/soderbergpartners 

 

 

För mer information: 

Charlotte Näsström Morén, tf Informationschef, Söderberg & Partners  

Charlotte.nasstrommoren@soderbergpartners.se 

Mobil: 072- 715 70 50  

 

Kajsa Brundin, Chef Produktanalyser och hållbarhet, Söderberg & Partners  

Kajsa.Brundin@soderbergpartners.se  

Mobil: 076-149 51 56 

 

Mårten Thorslund, Marknadschef och hållbarhetsansvarig, We Don’t Have Time 

Marten.Thorslund@wedonthavetime.org 

Mobil: 073-540 55 00 

 

http://www.wedonthavetime.org/launch/climatepositive/soderbergpartners
mailto:Charlotte.nasstrommoren@soderbergpartners.se
mailto:kajsa.brundin@soderbergpartners.se
mailto:Marten.Thorslund@wedonthavetime.org

