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CASET FÖR GOVERNANCE 

Det höjs röster för att ta bort S:et och G:et från 
ESG, och bara fokusera på Environment. Men 
lärdomen från 2022 är tvärtom att vi måste 
arbeta mer med governance-frågor, inte minst 
gällande våra handelspartners. 

Av Anna Strömberg, hållbarhetsansvarig 

2022 blir det tredje året i rad som varit minst sagt 
händelserikt för både börs och planet. 

• 2020 slogs världen av en pandemi som 
innebar extrema anpassningar för såväl 
privatpersoner som bolag och stater. 
Börserna föll initialt kraftigt och efterföljande 
år blev ett otroligt starkt börsår givet 
förhållandena vi hade.  
 

• 2021 var vi mitt i pandemin och gigantiska 
stimulanser kastades på en 
produktionsapparat som satt fast i ett 
krampanfall av icke-fungerande logistik och 
brister på komponenter, råvaror och 
arbetskraft.  
 

• Men tidigare års prövningar krymper snabbt i 
jämförelse dem 2022 årets, både på det 
humana och det ekonomiska planet. Det 
finns ett par dagar som för alltid etsar sig fast 
i minnet. Attackerna på World Trade Center 
11 september 2001, Lehman Brothers fall 15 
september 2008, Trumps seger i 
presidentvalet 8 november 2016. Den 24 
februari 2022 - dagen när Ryssland tågade in 
i Ukraina – kan nu läggas till denna sorgliga 
lista datum som markerar ett tydligt skifte från 
en regim till en annan på världsmarknaderna.  

Skiftet sker på framför allt på två plan; geopolitik 
och ränteregim. Vi är nog många som förskräckt 
konstaterar vår pinsamma naivitet och blåögdhet i 
förhållande till Ryssland. Europas beroende av 
rysk gas och ett gemensamt elsystem kan vi med 
eftertankens kranka blekhet konstatera inte var en 
hållbar lösning trots våra goda intentioner.  

Ukrainakrisen har också blottat skörheten i vår 
relation till Kina som sluter sig alltmer inåt. Hårda 
slag mot global handel och framför allt för ett 
exportberoende land som Sverige.  

Skiftet i ränteregimen har också brutalt förändrat 
vår syn på skuld. Vidlyftigt risktagande med 
skuldfinansierad tillväxt som var så eftertraktat för 
bara ett så sedan har fått ta ett stort steg tillbaka. 
Marknaden vill ha vinster och kassaflöden nu och 

vill inte betala för framtida lönsamhet.  

Hur har då utvecklingen inom temat hållbarhet 
klarat sig i det här klimatet? Hållbarhetsfrågan har 
blivit ifrågasatt, utskälld och fått ställa sig i 
bakgrunden. Vem har tid att bry sig om höga 
ambitioner och fina ord om omställning när vi fått 
så mycket att oroa oss för på kort sikt? Kanske 
dags att sluta prata om en bättre värld 2030 eller 
2050, och i stället ta tag i de utmaningar vi har 
framför näsan här och nu?  

För att inte tala om all reglering och rapportering, 
som är obegriplig för alla som inte jobbar med det. 
Höga röster har talat om behovet av ett 
uppvaknande: Vi behöver vapen för att försvara 
nationers suveränitet, vi behöver kol nu när gasen 
från Ryssland inte är att lita på.  

Opinionen svängde rekordsnabbt för ett 
Natomedlemskap, mer protektionism och för att 
rädda oss själva nu och tänka på klimatet senare.  
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Kritiken kommer från flera håll. Sommaren 2022 
publicerade The Economist en uppmärksammad 
artikel som i korthet gick ut på att vi borde skrota 

G och S i ESG och bara bry oss om E.  

 

I Tyskland slog polisen 
till i en gryningsräd mot 
Deutsche Bank för att få 
slut på grönmålningen 
och i USA har ett flertal 
stater lagt fram förslag 
om anti-ESG-lagar som 
skulle förbjuda statliga 
verksamheter från att 
arbeta med till exempel 
banker som förbjuder 

fossila bränslen och vapen i sina investeringar.  

Sammantaget; ”Hållbarhet är grönmålande slöseri 
med tid och leder ingenstans”.  

Eller? Är det inte precis tvärt om? Är det inte just 
för att vi INTE haft tillräckligt höga ambitioner om 
omställning, tillräcklig fokus på governance 
gällande våra handelspartners och tillräcklig 
beredskap i våra leverantörskedjor som vi hamnat 
där vi är idag? 

Jag vågar nog påstå att 2022 var året då vi blev 
plågsamt medvetna om  

1. behovet av att säkerställa 
försörjningskedjor, 

2. att stora problem kräver samarbete med 
pålitliga partners, 

3. att vi kan anpassa oss mer än vi tror, 
4. att reglering spelar en viktig roll för att 

säkerställa att vi mäter, följer upp och 
rapporterar det vi säger samt att kapitalet 
kommer till rätt typ av aktiviteter.  

G – HUVUDROLLEN I THOR 

Hållbarhet är en grundpelare för all förvaltning på 
Carnegie Fonder, och governance har alltid varit 
en självklar del i vår investeringsprocess. Rätt 
ägare tillsätter rätt ledning som får jobbet gjort. 
Det kommer smitta av sig på bolagets arbete med 
miljö och sociala frågor, möjligheten att rekrytera 
rätt folk och inte minst tillväxt och lönsamhet.  

Våra huvudpunkter gällande ägarstyrning är att 
ägare och beslutsfattare har goda och 
affärsmässiga intentioner, att det finns policy och 
verktyg på plats för god affärsetik och att bolaget 

håller korruption stången.  

Den hemliga ingrediensen för att detta ska bli 
verklighet är en god företagskultur som 
genomsyrar företagets alla lager. Att bygga kultur 
kräver långsiktighet och nära relationer vilket vi på 

Carnegie Fonder tror är grunden i all 
värdeskapande beslutsfattning.  

Tänk om även våra politiska beslutsfattare hade 
gjorts sin hållbarhetsläxa på landets 
leverantörskedjor.  Då hade vi kanske tidigt insett 
det ohållbara i att göra sig beroende av en 
handelspartner som genomsyras av korruption 
och leds av en man med storhetsvansinne – 
rutten governance-kultur i sin ädlaste form.  

Carnegie Fonder gör hållbarhetsanalys i THOR 
på alla investeringar i alla våra direktinvesterade 
fonder. Analysverktyget THOR består av 100 
frågeställningar gällande E, S och G, där G spelar 
huvudrollen. Det hjälper oss att hitta 
framtidssäkrade bolag med möjlighet till 
långsiktigt värdeskapande för våra andelsägare. 

I vårt utbud har vi också idag också tre fonder 
med extra fokus på lösning och omställning för dig 
som liksom vi tror att detta är vår tids största 
affärsmöjlighet; Carnegie All Cap, Carnegie Listed 
Infrastructure och Carnegie High Yield. Här är alla 
investeringar gynnade av hållbarhet samtidigt 
som de bidrar till hållbar omställning och 

utveckling i vår omvärld.  

Hållbarhet är den grundläggande förutsättningen 
för utveckling i rätt riktning för både plånbok och 
planet.  
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