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Läs mer om fonderna här

Baillie Gifford Positive Change är en global aktiefond med inriktning mot 
investeringar med positiv påverkan. Positive Change betyder fonden har fokus på att 
investera i bolag som bidrar till sociala och/eller miljömässiga förändringar, 
exempelvis utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.  

BlackRock Sustainable Energy är en global fond som investerar i företag som är 
verksamma inom alternativ energi och energiteknologi. Fonden är främst inriktad på 
företag inom återanvändbar energi, drivmedel för fordon, energilagring samt 
teknologier som effektiviserar användandet av energi. 

BNP Paribas Equity World Aqua är en global aktiefond med vatten som tema. 
Fonden investerar i företag som arbetar med olika delar av värdekedjan för vatten, 
exempelvis pumpar, vattenrengöringssystem och infrastruktur för vatten. Fonden 
förvaltas av ett dedikerat team för ansvarsfulla investeringar. 

BNP Global Environment är en global aktiefond som är koncentrerad kring tre 
utvalda miljöteman som anses ha bra utvecklingspotential: energi, vatten, luft och 
avfallshantering. Fonden förvaltas av ett dedikerat team för ansvarsfulla 
investeringar. 

BNP SMaRT Food är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i 
hållbarhetsinriktade företag verksamma inom hela värdekedjan för livsmedel, 
exempelvis förpackningar, logistik och livsmedelsproduktion. Urvalet av bolag i 
fonden baseras på en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Fokus 
ligger på bolagens arbete med risker och möjligheter gällande miljö, socialt 
ansvarstagande och affärsetik generellt, samt hur bolagen specifikt bidrar till hållbar 
livsmedelsproduktion.  

DNB Grönt Skifte Norden är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på nordiska 
bolag. Förvaltaren jobbar med exkludering och inkludering av bolag utifrån teman, för 
att uppnå en högre ESG-score och lägre koldioxidavtryck än sitt index. Teman 
inkluderar klimatförändringar, vatten- och luftrening, energieffektivisering, 
sophantering, avskogning och biologisk mångfald. 

DNB Renewable Energy är en fond som investerar globalt i bolag som är 
verksamma inom sol-, vatten- och vindkraft. Fonden letar också bolag som bättre kan 
ta tillvara den energi som redan produceras. 

Enter Klimatfokus Ränta är en räntefond som med svenska räntebärande 
värdepapper med kort och lång löptid med en mix av företags-, bostads- och 
statsobligationer. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart 
investera i bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar. 

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/bank/spara/fondkurser/?shortcut=2&segment=pension
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Handelsbanken Hållbar Energi är en aktivt förvaltad aktiefond inom kategorin ny 
energi med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden är Svanen-märkt. Fonden placerar 
globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att 
begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa 
utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland även företag som positivt kan 
bidra till effektivare energianvändning. 

Impax Environmental Markets är aktiefond som placerar globalt inom sektorn miljö i 
bolag som har fokus på miljö- och klimatfrågor. Impax har en egenutvecklad process 
för att hitta bolag med fokus på miljö- och klimatfrågor. Bolagen skall ha minst 50 
procent av intäkterna från miljöfrämjande verksamhet. Impax är pionjärer inom 
miljöfokuserad kapitalförvaltning och har starkt fokus på området där hållbarhet 
genomsyrar hela organisationen. 

Impax Global Equity Opportunities är en global aktiefond med 
hållbarhetsinriktning. Fonden har som mål att skapa mervärde genom att investera i 
stabila, hållbara bolag som har en affärsmodell som gynnas av omställningen till en 
mer hållbar ekonomi samt undviker bolag med tydliga hållbarhetsrisker i sin 
affärsmodell. Detta sker via en egenutvecklad modell som identifierar bolag med 
möjligheter respektive risker inom varje sektor. Impax är pionjärer inom 
miljöfokuserad kapitalförvaltning och har starkt fokus på området där hållbarhet 
genomsyrar hela organisationen. 

JP Morgan Europe Sustainable är en aktivt förvaltad europeisk aktiefond som 
investerar i hållbarhetsinriktade företag. Urvalet av bolag i fonden baseras på en 
kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Fokus ligger på att hitta bolag 
med effektiv styrning och hantering av miljö- och sociala frågor. 

JP Morgan Europe Sustainable Small Cap är en aktiefond som investerar 
europeiska små och medelstora bolag med hållbarhetsfokus. Förvaltarna tar hänsyn 
till hållbarhet i hela investeringsprocessen och utgår från en egen modell när man 
väljer in hållbara bolag och exkluderar bolag. 

Norron Sustainable Preserve är en aktivt förvaltad räntefond med hållbarhetsfokus, 
som främst investerar i nordiska räntebärande instrument med en löptid på 1 till 3 år. 

Pictet Timber är en branschfond med inriktning mot skogssektorn. Fonden strävar 
efter kapitaltillväxt genom investeringar i en diversifierad portfölj av företag som 
verkar inom finansiering, plantering och skötsel av skog och skogsbevuxna områden 
och/eller förädling, produktion och distribution av virke och andra trätjänster och 
träprodukter. 

Robeco Global Global SDG & Climatee Conservative är en global aktiefond. 
Robeco som förvaltningsbolag och även fonden har ett särskilt fokus på hållbara 
investeringar (Sustainable Investments). Man använder sitt systerbolag 
RobecoSAMs omfattande databas och analys som grund. Bland annat undviker man 
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vapen, tobak och alkohol samt försöker reducera koldioxidavtrycket med 20 procent 
jämfört med index. 

RobecoSAM Global Gender Equality är global aktiefond där investeringar görs i 
bolag som främjar jämställdhet i syfte att driva förändringar hos företag och skapa 
positiv samhällseffekt.  

RobecoSAM Global SDG Credits är en global företagskreditsfond. Fondens 
placeringar görs med hänsyn till hur företagens verksamhet har positiv påverkan på 
FNs globala hållbarhetsmål i kombination med Robecos analys av globala 
företagskrediter. 

Schroder Global Climate Change placerar i globala miljöaktier. Fonden identifierar 
och investerar i företag som adresserar utmaningarna tidigt eller som bidrar till 
lösningen på problemen kring klimatförändringar. 

SEB Green Bond Fund är en räntefond som investerar i gröna obligationer utgivna 
av bland annat internationella organisationer, företag och kommuner. En grön 
obligation syftar till att ha en positiv inverkan på miljön överlag. I fondens inriktning 
finns uttalade hållbarhetsteman och kriterier för hur medel kan användas, exempelvis 
till vattenrening, förnyelsebar energi, avfallshantering och hållbara transporter. 
Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer kontroversiella vapen.  

SEB Sweden Equity investerar främst i medelstora och stora bolag i Sverige och 
följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Fonden är Svanenmärkt av 
Miljömärkning Sverige vilket innebär att den placerar i företag som aktivt arbetar med 
hållbarhet. 

Wellington Global Impact är en global aktiefond med inriktning mot investeringar 
med global påverkan. Global Impact betyder fonden har fokus på att investera i bolag 
som bidrar till sociala och/eller miljömässiga förändringar, exempelvis utifrån FN:s 
globala mål för hållbar utveckling. 

 


