
 

 

 

Fond 3101 0022 

HÅLLBARHETSRAPPORT  

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 

SVERIGE AKTIV 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv en aktivt förvaltad fond med placeringar i stora och 
medelstora företag som är noterade i Sverige. Målsättningen är att uppnå en högre 
avkastning än den svenska aktiemarknaden.  

Grundläggande bolagsanalys ligger till grund för porföljsammansättningen. Dessutom görs en ana-
lys av bolagens hållbarhetsarbete för samtliga bolag som Länsförsäkringar fonden investerar i. Ma-
joriteten av de bolag som fonden investerar i är bolag som bedöms ha en hög nivå på sitt hållbar-
hetsarbete. En del av fonden kan även investeras i bolag med mindre utvecklat hållbarhetsarbete. I 
dessa fall förväntas bolagen förbättra sitt hållbarhetsarbete framöver och hur hållbarhetsarbetet 
utvecklas följs noggrant 

Fonden investerar inte i vapen, tobak, spelbolag eller i bolag som utvinner fossila bränslen eller 
producerar energi baserat på fossila bränslen. Fonden utesluter även bolag som bryter mot inter-
nationella konventioner. Bolag som bryter mot internationella konventioner kan dock behållas i 
fonden under två år förutsatt att de vidtar nödvändiga förbättringsåtgärder. Det kan även uppstå 
situationer då det råder tveksamheter kring ett bolags agerande i förhållanden till internationella 
konventioner. I båda fallen görs en bedömning av situationen och Fondbolaget kan därefter välja 
att behålla bolaget som ett innehav i fonden. Fondbolaget följer då hur bolaget hanterar situationen 
och vilka åtgärder som vidtas och för en dialog med bolaget kring frågan. 

 

Svanenmärkning 

Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att den placerar i företag som aktivt arbetar med hållbarhet. Det 
innebär att fonden uppfyller Svanens investeringskrav på att bland annat inte investera i vapen, tobak, 
fossila bränslen och bolag som begår konventionsbrott.  
Minst 50 procent av fondens innehav investeras i bolag med högt hållbarhetsbetyg. I de bolag som inte 
redan har ett högt hållbarhetsbetyg följer vi utvecklingen noggrant och vi försöker påverka bolagen till 
att förbättra sitt hållbarhetsarbete. 
Dessutom uppfyller fonden krav på aktivt ägarstyrningsarbete i form av till exempel röstning på bolag-
stämmor För information om Svanenmärkta fonder se svanen.se/spararen. 

 
Fonden har valt in 

För samtliga bolag som fonden investerar i sätts ett hållbarhetsbetyg skala icke godkänt till väl god-
känt. Betygen baseras på information från bolagen genom ett standardiserat fråge-formulär som 
kompletteras med egen analys av rapportering, uppföljande möten och extern analys när den finns 
tillgänglig. För att bolagen ska få betyget väl godkänt behöver de uppfylla ett antal fastställda krite-
rier.  



 

 

Bland de fastställda kriterierna ingår att bolagen ska identifiera relevanta risker och möjligheter 
kopplat till hållbarhet i sin verksamet och hantera dessa genom att sätta upp ambitiösa mål och att 
ha en tydlig uppföljning av sitt arbete. Minst hälften av fondens innehav är alltid bolag med betyget 
väl godkänt. Investeringar i bolag med sämre betyg kan göras förutsatt att bolaget förbättrar sitt 
arbete. 

 

Fördelning hållbarhetsnivå på fondens innehav per 2020-12-31, andel av antal bolag. 

 

 

Översikt av fondens innehav per 2020-12-31. 

 

ABB SDB 

Arise Power 

Assa Abloy, B 

AstraZeneca SDB 

Atlas Copco, A 

Autoliv SDB 

Billerud 

Boliden 

Castellum 

Dometic Group AB 

Electrolux, B 

Embracer Group AB 

Epiroc AB, A 

EQT AB 

Ericsson LM, B 

Essity AB 

Fastighets AB Balder, B 

Hennes & Mauritz, B 

Hexagon, B 

Husqvarna, B 

Industrivärden, C 

Indutrade 

Investor, B 

JM AB 

Kinnevik AB 

Latour, B 

Nibe Industrier, B 

Nordea Bank Abp 

Nordic Entertainment 
Group AB 

Nordic Paper Holding 

Novo Nordisk 

Peab, B 

Platzer Fastigheter 
Holding AB, B 

Sandvik 

SCA, B 

Scandi Standard AB 

SEB, A 

Sinch AB 

Skanska, B 

SKF, B 

Stillfront Group AB 

Stora Enso OYJ-R SDB 

Sweco, B 

Swedbank 

Systemair 

TeliaSonera 

Veoneer Inc 

Vestas Wind Systems 

Volvo, B 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Icke godkänt

Godkänt

Väl godkänt



 

 

Exempel på bolag med starkt hållbarhetsarbete som fonden varit investe-

rad i under 2020. 

Förvaltaren försöker hela tiden hitta bolag som driver sin sektor/bransch mot en mer hållbar värld. 
Fokus är på miljö, samhälle och hälsa.  
 
Ett stort innehav är till exempel Volvo som har som mål att minst 50 procent av intäkterna ska 
komma från service och olika lösningar år 2030. Samma år ska dessutom 35 procent av fordonen 
vara elektriska.  

Ett annat innehav är Kinnevik som investerar i digitala bolag inom hälsa och finans. Även Mathem 
och norska Kolonial, verksamma inom dagligvaror på nätet, bidrar till ökad hållbarhet. Dels minskar 
matsvinnet, dels blir transporterna effektivare när många leveranser körs ut samtidigt.  
 
Läkemedelsbolaget Astra Zeneca gör mycket för mänskligheten inom framför allt cancersjukvård.  
 
Systemair är en viktig aktör som arbetar med att göra byggnader mer energisnåla. EU:s gröna giv 
kommer att bidra till ökat fokus på att energieffektivisera byggnader. 

 

Fonden har valt bort 

Nedan framgår hur många bolag som varit exkluderade på den marknad där fonden investerar uti-
från de exkluderingskriterier som gäller för fonden.  

Produktion av vapen Inget bolag har identifierats på den marknad  
där fonden investerar 

Produktion av tobak 1 bolag 

Utvinning eller produktion av fossila 
bränslen 

Spelverksamhet 

1 bolag 

 

3 bolag 

Produktion av el från fossila bränslen Inget bolag har identifierats på den marknad  
där fonden investerar 

Brutit mot internationella konventioner Inget bolag har identifierats på den marknad  
där fonden investerar 

 

Fonden har påverkat 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolagen i fonden till att förbättra sitt 

hållbarhetsarbete. Det sker genom röstning på bolagsstämmor och i dialog med bolagen på egen 

hand eller tillsammans med andra investerare.  

 

Fonden har påverkat genom externa leverantörer/konsulter 

Fondbolaget har under 2020 via en extern leverantör haft en dialog med bolag som kan kopplas 

till brott mot internationella konventioner. Syftet med dialogen är att bolagen ska förändra sitt 

agerande och förhindra att liknande incidenter inträffar igen 



 

 

Ett exempel på ett bolag som Fondbolaget under året har haft en dialog med via extern leveran-

tör är Nordea. Myndigheter i flera länder har tidigare undersökt Nordea och identifierade brister 

i deras arbete som möjliggjorde penningtvätt. Undersökningarna och anklagelserna avsåg ban-

kens verksamhet fram till 2016. Efter det har banken samarbetat med relevanta myndigheter 

och har adresserat alla de frågor som togs upp under utredningen. Alla brister som identifiera-

des har blivit åtgärdade. Bankens uppförandekod har uppdaterats och alla relevanta policys 

finns nu tillgängliga publikt. En kommitté, med mandat från styrelsen och där Bankens VD är 

ordförande, har etablerats för att hantera etiska frågor. Till följd av dessa förbättringsåtgärder 

har dialogen med bolaget avslutats under 2020. Det beslutet kan dock omprövas om ny inform-

ation framkommer. 

Bolagspåverkan i egen regi 

Samtliga bolag som fonden investerat i har fått Fondbolagets enkät med frågor kring bolagets 

hållbarhetsarbete. Frågorna har i vissa fall följts upp med personliga möten med bolagen. Syftet 

med enkäten och mötena är dels att förstå hur bolagen arbetar med hållbarhet men också att på-

verka dem till att förbättra sitt hållbarhetsarbete genom att identifiera relevanta risker och möj-

ligheter och att hantera dessa genomambitiös målsättning och en tydlig uppföljning. 

 

Bolagspåverkan i samarbete med andra 

Länsförsäkringar deltar i investerarinitiativet Climate Action 100+ som riktar sig till de största 

utsläpparna av växthusgaser globalt. Under 2020 har påverkansdialog till exempel bedrivits med 

Volvo AB inom ramen för initiativet. Bolaget lanserade ett nytt ramverk för utgivning av gröna 

obligationer under 2020 vilket kommer möjliggöra finansiering av en omställning av bolagets 

verksamhet. 

Nedan finns kommentarer kring de bolag i fonden som varit inblandade i incidenter som 

innebär att det har brutit mot internationella konventioner eller att det finns en risk för 

konventionsbrott.  

Swedbank  

Att bankers verksamhet utnyttjas i syfte att tvätta pengar är en risk som alla banker behöver 

hantera. När Fondbolaget investerar i andra banker förväntar vi oss att det finns en effektiv han-

tering av dessa risker. Det innebär att bankerna ska fördela tillräckliga resurser till arbetet med 

att motverka penningtvätt, att det finns effektiva interna system för att upptäcka missförhållan-

den och att bankerna agerar snabbt i de fall missförhållanden faktiskt upptäcks. I de fall det upp-

dagas att en bank historiskt varit föremål för penningtvätt förväntar vi oss största möjliga trans-

parens kring både de inträffade händelserna och vidtagna åtgärder samt att banken samarbetar 

fullt ut med utredande myndigheter. 

 I mars 2020 avslutade Finansinspektionen sin utredning av Swedbank och utfärdade en varning 

och en bot på 4 miljarder SEK för Swedbank AB för brister i sin hantering av risker för penning-

tvätt i dess Baltisk verksamhet. Dessutom utfärdade den estniska tillsynsmyndigheten en före-

skrift (en order) till Swedbanks estniska dotterbolag och beordrade det att förbättra sina kon-

troller mot penningtvätt (Anti Money Laundering - AML) så att de överensstämmer med krav för 

AML-hantering. En separat pågående straffutredning i Estland kommer att avgöra om penning-

tvätt eller annan kriminell verksamhet faktiskt har ägt rum. Anklagelserna om penningtvätt mot 

Swedbank eskalerade i februari och mars 2019, då SVT:s Uppdrag Granskning hävdade att 50 

kunder överförde minst 40 miljarder SEK (4,3 miljarder USD) i tvivelaktiga transaktioner mellan 



 

 

de baltiska kontona i Swedbank och Danske Bank från 2007 till 2015. Efter anklagelserna öpp-

nade de svenska och estniska finansiella tillsynsmyndigheterna en gemensam utredning av ären-

det. Swedbank i sin tur beställde en extern utredning av de kunder som nämndes i uppdrag 

granskning och kunde då konstatera att samtliga kunder hade avvecklats. I mars 2019 avske-

dade Swedbanks styrelse verkställande direktören och dess ordförande avgick följande månad. 

Under den nya ledningsgruppen har Swedbank erkänt bristerna och börjat bygga ett robust 

AML-ramverk. Bankens historiska AML-efterlevnad undersöks också av de amerikanska myn-

digheterna. Banken uppger att dessa utredningar kan ta flera år. 

I och med boten som tilldelades Swedbank 2020 bedömer Fondbolaget att det är bekräftat att 

Swedbank brutit mot internationella konventioner så som FN:s konvention mot korruption och 

Kapitel 7 i OECDs riktlinjer för multinationella företag. Samtidigt har Swedbank visat att man tar 

problemet på allvar och börjat genomföra åtgärder för förbättring. Bolag som bryter mot inter-

nationella konventioner kan behållas i fonden under två år förutsatt att bolaget vidtar nödvän-

diga åtgärder. I Swedbanks fall innebär det att bolaget ska säkerställa att de har implementerat 

riskhanteringssystem och interna kontroller som syftar till att förhindra ekonomisk brottslighet 

och penningtvätt och kunna visa att dessa är robusta och universellt tillämpbara. De bör också 

säkerställa att styrelsen har tillräcklig och effektiv övervakning av verksamheten. Om inte Swed-

bank implementerar tillräckliga åtgärder inom två år kommer bolaget att exkluderas från fon-

dens investeringar.  

Vid årsstämman 2019 röstade Fondbolaget emot ansvarsfrihet för den nyss avsatta Vd:n Birgitte 

Bonnessen och ordföranden Lars Idermark med motiveringen att aktiemarknadens förtroende 

för Swedbank behöver återupprättas. För att det ska vara möjligt behövdes ett nytt ledarskap, 

inte enbart VD utan även ordförande var ytterst ansvarig. Därmed röstade Fondbolaget även 

emot omval av styrelsens ordförande Lars Idermark vid årsstämman 2019. Även om en majori-

tet av aktieägarna valde Lars Idermark till ordförande på årsstämman 2019 avgick han bara ett 

par veckor senare.  

Fondbolaget röstade även för ett aktieägarförslag från Aktiespararna vid årsstämman 2019 om 

att en särskild oberoende granskningsman ska utses av Bolagsverket. Vid en extra bolags-

stämma några månader senare då tre nya ledamöter valdes in i styrelsen, däribland Göran Pers-

son, som ny ordförande stödde Fondbolaget ett i stort sett identiskt aktieägarförslag från Aktie-

spararna. Vid årsstämman 2020 var frågan om ansvarsfrihet för f.d. VD och den gamla styrelsen 

uppe för beslut igen. Fondbolaget valde återigen att inte bevilja ansvarsfrihet för f.d. VD och f.d. 

ordföranden med samma motivering som tidigare.  

Fondbolaget har träffat Swedbanks nya VD och styrelseordförande. Vi har i dialogen lyft våra 

förväntningar gällande transparens och kunnat konstatera att bolaget vidtagit flera olika åtgär-

der kopplat till motverkande av penningtvätt och vi kommer fortsätta följa utvecklingen i vår di-

alog med bolaget. Fondspararna i Länsförsäkringars fonder har lidit ekonomisk skada av det in-

träffade men Fondbolaget har genom nyttjande av rösträtter på årsstämman 2019, extra bolags-

stämman i juni 2019 och vid årsstämman 2020 drivit på förändringen i Swedbank.  

Ericsson 

I december 2019 nådde Ericsson en uppgörelse med de amerikanska myndigheterna om att be-

tala totalt 1,2 miljarder USD i böter för mut- och korruptionsbrott. Överträdelserna har skett i 

länderna Djibouti, Kina, Vietnam, Indonesien, Kuwait och Saudiarabien under perioden 2000 till 

2016. Trots att bolaget haft ett regelefterlevnadsprogram under den här perioden har vissa 



 

 

anställda, inklusive chefer, ingått olagliga transaktioner. Bolagets agerande har därmed histo-

riskt inte varit förenligt med internationella konventioner så som FN Global Compacts princip 10 

om att bolag ska arbeta mot all form av korruption.  

Bolaget har redan vidtagit en rad förbättrande åtgärder och ytterligare förbättringsarbete kom-

mer genomföras framöver. För att undvika att liknande händelser inträffar igen betonar bolaget 

vikten av att skapa en kultur som stöder rapportering och konfrontering av oegentligheter. De 

förbättringar som bolaget genomför inkluderar även att avsätta ytterligare resurser för efterlev-

nad, skapa nya processer och förbättra metoder för riskbedömning och riskhantering, även gäl-

lande utvärdering av seniora ledare och externa samarbetspartners. Bolaget genomför även in-

terna kampanjer för att bekämpa korruption och förbättrar utbildningen gällande regelefterlev-

nad för de anställda, speciellt för personer i utsatta roller. Som en del av förlikningen har Erics-

son anställt en oberoende granskare som kommer utvärdera bolagets förbättringsarbete under 

en period av tre år. Fondbolaget har i möten med Ericsson diskuterat hur bolaget hanterar ris-

ken för korruption och följt upp hur de olika förbättringsåtgärderna införs och hur Ericsson mer 

konkret ska arbeta för att skapa en ny kultur inom bolaget. I november 2020 hölls ett möte med 

Ericsson via Fondbolagets externa samarbetspartner för påverkansdialoger där även Länsför-

säkringar deltog. Uppföljningen av Ericssons förbättringsarbete kommer fortsätta i Fondbola-

gets dialog med bolaget framöver.  

Volvo  

Volvos produkter har varit inblandade i incidenter kopplade till påstådda kränkningar av 

mänskliga rättigheter i Myanmar, Egypten och Palestina. Det finns därmed en risk för att Volvo 

bryter mot internationella konventioner så som FN Global Compacts princip 2 om att bolag ska 

säkerställa att de inte medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter. Under hösten 2019 

hölls ett telefonmöte med Volvo kring den aktuella frågan. Mötet hölls via Fondbolagets externa 

samarbetspartner för påverkansdialoger.  

Sedan dess har ytterligare ett flertal telefonmöten hållits med bolaget, det senaste var i septem-

ber 2020. Fondbolaget har även skrivit under ett brev till styrelsen för Volvo inför årsstämman 

2020. Det är en utmaning för Volva att kunna påverka sina affärspartners i exportländer men ut-

ifrån de situationer som uppstått tidigare har bolaget insett att de kommer behöva göra mer för 

att uppfylla sitt åtagande att respektera mänskliga rättigheter. Fondbolaget kommer fortsätta att 

ta upp frågan med bolaget, både vid egna möten och via sin externa samarbetspartner.  

Målet med dialogen är Volvo ska använda sin möjlighet att påverka importörer och distributörer 

i högriskområden för att minska risken för att deras produkter blir inblandade i kränkningar av 

mänskliga rättigheter. Bolaget bör även fastställa tydliga kriterier för att identifiera högrisklän-

der och samarbeta med lokala affärspartners för att genomföra sk due diligence (en slags riskbe-

dömning eller konsekvensanalys) för mänskliga rättigheter.  

 

Röstning på bolagsstämmor 

Under 2020 har Fondbolaget röstat på bolagsstämman i bolag motsvarande 74% av fondens 

marknadsvärde.  

För mer information, se länk Länsförsäkringar Fondförvaltnings ägarstyrningsrapport. (pdf) 

 

https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/agarrapport-2020-09-16.pdf


 

 

Deltagande i valberedningar 

Under 2020 har Fondbolaget deltagit i valberedningen i ett bolag som fonden varit investerad i.   

 

Koldioxidavtryck 

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av utsläppen från bolagen i fonden. Mer in-
formation om beräkningsmetod för koldioxidavtryck samt begränsningar med måttet finns på 
vår webbplats lf.se 

Per sista december 2020 var fondens koldioxidavtryck i linje med avtrycket för fondens jämfö-
relseindex.  De totala utsläppen motsvarande fondens investeringar var något högre för fonden 
jämfört med index. Det berodde delvis på att fonden var överviktad bolag med relativt sett höga 
utsläpp av koldioxid som SKF och Stora Enso. Ett bolags utsläpp av koldioxid är enbart en av 
många parametrar som används i hållbarhetsanalysen av bolagen.  

 

De totala koldioxidutsläppen för fonden Sverige Aktiv uppgick till 32 062 tCO2e i jämförelse med 
26 743 för fondens jämförelseindex, baserat på fondens storlek. Fondens jämförelseindex är 
OMXSB Cap.  
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På vår webbplats lf.se/ansvarsfullainvesteringar finns mer  

information om vårt hållbarhetsinriktade arbete. 


