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Koldioxidavtryck i Skandias 
aktiefonder 
 
 
Den globala uppvärmningen och dess följder för miljö och mänskligt liv utgör en av 
vår tids största utmaningar. Konsekvenser i form av förlorade ekosystem, extrema 
väderförhållanden och brist på vatten är svåra att överblicka. Skandia synliggör nu 
sina aktiefonders indirekta klimatpåverkan genom att redovisa dess 
koldioxidavtryck. 
 
 
Som sparbolag vill vi hjälpa kunderna att göra medvetna val, genom att ge transparent och relevant 
information. Vi vill synliggöra våra fonders koldioxidavtryck för att underlätta för fondsparare att bilda sig en 
uppfattning om sparandets indirekta klimatpåverkan. Skandia har därför undertecknat FN-initiativet Montreal 
Carbon Pledge, och därmed förbundit oss att årligen mäta och redovisa koldioxidavtrycket i våra aktiefonder.  
 
Metod för beräkningen av koldioxidavtryck 
Skandia har anlitat South Pole Group för att beräkna fondernas indirekta koldioxidavtryck. Den metod som 
South Pole använder baseras på hur mycket koldioxid varje bolag i respektive aktiefond släpper ut under ett år 
samt fondens ägarandel i varje bolag. Resultatet visar hur många kilogram koldioxid en fondsparares 
investerade hundralapp ger upphov till. Till exempel är Skandia Global Exponerings koldioxidavtryck 1,9 
kilogram CO2e* per investerade 100 kronor, medan Skandia Sveriges koldioxidavtryck är 0,2 kilogram CO2e per 
investerade 100 kronor.  
 
Skillnaden mellan olika fonders koldioxidavtryck kan bero på olika faktorer. Exempelvis släpper bolag i 
branscher som kraftförsörjning, stål och cement vanligtvis ut mer koldioxid än bolag verksamma inom IT- och 
läkemedelsbranschen. Skillnaden kan också bero på var i världen bolagen i fonderna är verksamma och hur 
energimixen i just det landet ser ut. En fonds sammansättning, branschinriktning och geografi påverkar därmed 
hur stor koldioxidavtrycket blir.  
 
Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens klimatpåverkan ser ut. Värdena kommer variera över 
tid i takt med att bolagens redovisade utsläpp förändras, men också genom att fondens sammansättning 
förändras när bolagens börsvärde går upp eller ner samt när förvaltaren köper eller säljer aktier i portföljen.  
 
Beräkningarna baserar sig på de uppgifter som South Pole har om bolagen. För vissa fonder har det inte funnits  
uppgifter om alla innehavs utsläpp. För alla beräknade och redovisade fonder gäller dock att vi haft 
utsläppsdata för minst 80 procent av marknadsvärdet av respektive fonds aktieinnehav.  
 
Någon branschstandard för att mäta en fonds koldioxidavtryck finns ännu inte, men vi följer utvecklingen och 
kan i framtiden komma att förändra vårt sätt att mäta, för att förenkla för våra kunder.  
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Koldioxidavtryck i Skandias 16 aktiefonder 
Redovisningen baseras på en ögonblicksbild av aktiefondernas innehav och marknadsvärde per den 30 oktober 
2015. Mätningen inkluderar Scope 1-2 som definierat av GHG Protocol, det vill säga bolagens direkta utsläpp 
samt bolagens indirekta utsläpp från köpt energi. Det globala aktieindexet MSCI World har tagits med i 
redovisningen.  
 
 

 
 

 
* CO2e eller koldioxidekvivalenter är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. 
Genom att uttrycka utsläppen av en viss växthusgas i CO2e anges hur mycket koldioxid som skulle krävas för att ge 
samma klimatpåverkan.  
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i 
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr 
finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om 
du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. 


