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Ny rapport: ”1 700 miljarder svenska 

sparpengar kan gå till barnarbete” 
- Mer än hälften av svenskarnas sparpengar i aktiefonder är placerade i branscher och bolag 

som har förhöjd risk för att utnyttja barnarbete i något av sina leverantörsled. Detta visar 

en ny rapport från Söderberg & Partners 

Idag, på den internationella dagen mot barnarbete, presenterar Söderberg & Partners rapporten 

”Vem arbetar för dina pengar? – En rapport om svenska sparpengar och risker med barnarbete”. 

Syftet med rapporten är att belysa hur situationen kring barnarbete ser ut i världen idag, och 

kartlägga vilka risker som finns för att svenska sparpengar kommer i kontakt med barnarbete. 

150 miljoner av världens barn tvingas arbeta 

Idag arbetar 10% av alla barn i åldrarna 5 – 17 år, eller över 150 miljoner av världens barn. Hälften av 

dessa, 73 miljoner barn, arbetar i vad som kallas farligt arbete. Majoriteten bor i Afrika eller Asien, 

men det finns barnarbete överallt. 

Jordbrukssektorn står för den enskilt största andelen barnarbete, där 71 procent av barn i barnarbete 

arbetar. Därefter följer tjänstesektorn och industrisektorn med ungefär 17% inom tjänstesektorn och 

12% i industrisektorn. Även teknik är en sektor där det finns stor risk för barnarbete, inte minst på 

grund av den ökade efterfrågan på litiumjon-batterier som förekommer i allt från smartphones och 

laptops till elektroniska fordon. För att tillverka dessa batterier krävs kobolt som bryts i gruvor där 

barn frekvent utnyttjas som arbetskraft. 

Svenskarnas sparpengar och barnarbete 

Genom att titta på hur mycket av svenskarnas sparpengar som är placerade i dessa extra riskutsatta 

sektorer, branscher, och bolag kan vi konstatera att nästan 74% av den svenska fondförmögenheten i 

aktiefonder – ungefär 1 700 miljarder SEK – riskerar att användas till att finansiera barnarbete.  

- Vi vill göra människor uppmärksamma på att barnarbete är ett väldigt stort problem idag, 

och att du som sparare inte kan kontrollera att dina pengar inte kommer i kontakt med 

barnarbete på samma sätt som du kan med exempelvis tobak och vapen. Vi säger inte att det 

är fel att investera pengar i de branscher som har förhöjd risk för att utnyttja barnarbete, 

men vi vill att de som gör det känner till riskerna så att de har möjlighet att hitta ansvarsfulla 

bolag och förvaltare som kan hantera dessa så bra som möjligt, säger Kajsa Brundin, ansvarig 

för Hållbarhet och Produktanalyser på Söderberg & Partners.  

 

Du hittar rapporten i sin helhet på https://www.soderbergpartners.se/newsroom/  

https://www.soderbergpartners.se/newsroom/


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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