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Swedbank Roburs Strategi för att
välja in
Syfte

Swedbank Robur Fonder AB, nedan ”Swedbank Robur” bedriver kapitalförvaltning och är ett helägt dotterbolag
till Swedbank AB (publ). Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Hållbart
värdeskapande innebär för oss att skapa långsiktig avkastning för våra kunder och samtidigt bidra till en positiv
utveckling för samhälle och miljö. Vi betraktar hållbarhet och bolagsstyrning som avgörande för välskötta och
lönsamma investeringar. Genom att vara en nyckelspelare som driver och påverkar för positiv förändring ska vi
nå vår vision.
Swedbank Robur vill investera i hållbara bolag med möjlighet till positiv påverkan på vår omvärld. Swedbank
Robur arbetar med hållbarhet genom tre metoder: välja in, välja bort och påverka. För mer information om att
välja bort, se Swedbank Roburs Strategi för att välja bort och Swedbank Roburs Klimatstrategi och för mer
information om påverkan, se Swedbank Roburs Strategi för att påverka.
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Fokusområden för att välja in

Vi anser att en hållbar affärsmodell är en förutsättning för att ett bolag ska vara både hållbart och framgångsrikt
på lång sikt. Genom att investera i bolag genom aktier och obligationer ser vi till att dessa bolag fortsätter att
vara starka och framgångsrika även i framtiden. För oss är hållbarhet ett grundkrav på en sund investering, och
hållbarhetshänsyn är en naturlig del av vår investeringsprocess. Vi anser inte bara att hållbarhet är avgörande för
framtida ekonomisk avkastning, utan vi vill också säkerställa att vi genom våra investeringar främjar den globala
utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.
Vi vill investera i innehav som stödjer de globala målen och inser hur viktigt det är att bedriva affärsverksamhet
med respekt för jordens begränsningar. Mer information om hur vi arbetar med dessa finns i våra Expectation
Papers.

Sunda investeringar: Vi vill främja sunda och transparenta affärsmetoder
och uppmuntra bästa praxis, ett hållbart ledarskap och samarbete för en positiv
utveckling.

Rena investeringar: Vi vill investera i produkter och tjänster som produceras på
ett ansvarsfullt sätt och har en positiv påverkan på klimatet, jorden och
människorna.

Goda investeringar: Vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och
investera i bolag som erbjuder lösningar på vår tids globala utmaningar.
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Metoder för att välja in i våra fonder

Swedbank Robur beaktar hållbarhet i investeringsbesluten utifrån respektive fonds förutsättningar. Swedbank
Robur förvaltar en rad olika fonder och tillgångsslag.
Det gemensamma målet för alla våra fonder är att uppfylla målen i Swedbank Roburs Klimatstrategi:
1.
2.

Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2025 vara i linje med Parisavtalets mål om
att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader celcius.
Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2040 vara placerat koldioxidneutralt.

Alla fonder har olika sätt att välja in hållbarhet och har därmed även olika filosofier och metoder. Slutmålet är
dock detsamma: en mer hållbar värld. Nedan återfinns en förenklad tabell över Swedbank Roburs huvudmetoder
för att välja in. De fonder vi förvaltar har generellt sett antingen ett kvalitativt eller ett kvantitativt huvudfokus,
men naturligtvis används en rad olika metoder för fonderna.

Aktiefonder

Kvalitativa
metoder

Hållbarhetsanalys

Kvantfonder
(inkl index nära
fonder)

x

Tematiska
investeringar

x

x

Dialoger

x

x

x

x

x

x

x

Klimatoptimering

x

SDG-optimering

x

x

Blandfonder

x

Hållbara finansiella
instrument
Kvantitativa
metoder

Kreditfonder Räntefonder

x
x

5
SWEDBANK ROBURS STRATEGI FÖR ATT VÄLJA IN

Metoder

Hållbarhetsanalys

Hållbarhetsanalys är en integrerad del av förvaltarnas investeringsprocess. Förvaltarna har tillgång till Swedbank
Roburs interna databas RobuS med Swedbank Roburs hållbarhetsanalytikers analyser samt data och analyser
från externa leverantörer.
Analysen utgår från våra hållbarhetsprinciper att vi vill göra sunda, rena och goda investeringar. Mer information om dessa finns i våra Expectation Papers. Definitionen av ett bra hållbarhetsarbete skiljer sig emellertid
beroende på bolag, sektor, region och storlek på bolaget. Högre krav ställs på bolag i branscher som har stora
hållbarhetsrisker än på bolag i branscher med lägre hållbarhetsrisk. Hänsyn tas även till vilka länder bolagen
bedriver sin verksamhet i eller vilka hållbarhetsrisker som finns i bolagets leverantörskedja. Att bolagen har en
bra bolagsstyrning är även en central fråga eftersom en sund och hållbar styrning sätter grunden för bolagens
hållbarhetsarbete. Förvaltarna har även tillgång till vår röstningsöversikt (Swedbank Robur Proxy Voting Dashboard) för att se hur Swedbank Robur har röstat på bolagsstämmor. För mer information se Swedbank Roburs
Principer för aktieägarengagemang.
Genom hållbarhetsanalys kan fonderna även genom god bolagskännedom och genom kvalitativ analys välja in
bolag som är i processen att sätta upp eller som arbetar i linje med Swedbank Roburs klimatmål, där data idag
saknas eller inte är rättvisande.

Tematiska investeringar

En kvalitativ metod för att välja in hållbarhet är tematiska investeringar. Angreppssättet utgår från globala
megatrender och bygger på att långsiktig strukturell tillväxt blir alltmer intressant som utgångspunkt för att hitta
framtidens vinnare. Genom investeringar i hållbarhetsrelaterade trender såsom klimat och resursanvändning blir
hållbarhet en integrerad del av investeringsfilosofi och analys. Det ses således både som en källa till avkastning
och ett sätt att ha faktisk inverkan genom att skifta kapital i linje med Swedbank Roburs vision och klimatmål.
Den tematiska analysen utgår från ett antal megatrender vi identifierat som drivande under överskådlig framtid.
Dessa megatrender är bland annat:
•

Klimat

•

Mångfald

•

Resursanvändning

•

Digitalisering

•

Urbanisering

•

Innovation

•

Hälsa & Välmående

•

Teknologi

•

Demografi

Förvaltardialoger

En viktig del av den fundamentala analysen är att ha
dialog med bolag. Data och externa hållbarhetsanalyser är baserad på historiska data. Den fundamentala analysen bygger däremot på att vara framåtblickande och är därför ett viktigt verktyg vid integrering
av hållbarhet och klimatfrågor. Genom att föra dialog
med bolag kring hållbarhetsfrågor erhålls information
om innehavets1 hållbarhetsarbete. Det är även ett sätt
för oss att framföra vilka hållbarhetsfrågor vi tycker är
viktiga och uppmana bolaget att rapportera på dessa
för att fortsatt var en attraktiv investering för oss. För
mer information om dialoger se Swedbank Roburs
Strategi för att påverka.

1

Bolag, emittenter och externa fondaktörer.
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Hållbara finansiella instrument

Sustainable Bonds
En metod for att välja in hållbarhet är att investera i hållbara finansiella instrument. Ett exempel är hållbara
obligationer. Swedbank Robur har investerat i hållbara obligationer under ett antal år och är en ledande investerare inom området. Hållbara obligationer spelar en viktig roll bland annat vad gäller omställningen mot ett
fossilfritt samhälle. Tillväxten i hållbara obligationer förväntas vara fortsatt hög i framtiden samtidigt som nya
typer av hållbara obligationer med stor sannolikhet kommer att utvecklas. Enligt Swedbank Roburs klimatstrategi ska andelen hållbara obligationer maximeras för att målen ska kunna nås.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Marknaden delar in hållbara obligationer i tre olika kategorier:
1.

Gröna obligationer: Följer Green Bond Principles (GBP) vilka förespråkar transparens, redovisning och
rapportering och har utformats för att främja tillgång till den information som krävs för att kapitalallokeringen till sådana projekt ska öka.

2.

Sociala obligationer: Följer Social Bond Principles (SBP) och finansierar projekt som på ett direkt sätt bidrar
till att lösa samhällsproblem eller försöker uppnå social nytta för en specifik målgrupp. För att kalla obligationen ”social” ska obligationen uppfylla SBP principerna och dess fyra grundpelare, vilka är samma som för
GBP.

3.

Obligationer som följer Sustainable Bond Guidelines vilka mappas mot SDG:er.

Utöver ovan tre finns även en växande fjärde kategori, obligationer som följer Sustainability Linked Bond
Principles (SLBP). Detta är obligationer vars finansiella eller strukturella egenskaper kan variera beroende på om
emittenten uppnår fördefinierade mål för hållbarhet. Emittenterna förbinder sig att göra framtida förbättringar av
hållbarhetsresultat inom en fördefinierad tid. SLB är ett framåtblickande prestationsbaserat instrument och kan
användas i kombination med ovanstående.
Hållbara derivat & ETF:er
Hållbara derivat och ETF:er är fortfarande i en utvecklingsfas och är i vissa fall inte tillräckligt likvida eller saknas
för vissa marknader. Derivat och ETF:er är därför undantagna Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar. Vi eftersträvar emellertid att investera i hållbara derivat/ETF:er där så är möjligt. Genom att initiera möten
och dialog med emittenter av derivat och förvaltare av ETF:er kan vi påverka dessa att etablera nya instrument
med en hållbarhet som är i nivå med de interna krav som vi har på Swedbank Robur. Vi samarbetar idag med flera
aktörer i framtagandet av nya ESG derivat och är idag en av de största investerarna i ESG optioner.

7
SWEDBANK ROBURS STRATEGI FÖR ATT VÄLJA IN

Klimatoptimering

Med klimatoptimering avses att portföljen styrs mot nyckeltal kopplade till klimatrelaterade hållbarhetsfaktorer.
Dessa består dels av ett sammanvägt hållbarhetsscore, dels av en för fonden definierad klimatstrategi och dels
av separata klimatmålsättningar. Vi använder primärt idag två olika optimeringsmetoder:
1.

Hållbarhetsscore
Hållbarhetsscoren tar hänsyn till respektive bolags arbete inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning,
samt bolagens utsläpp av växthusgaser och deras bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Måttet
baseras på hållbarhetsdata från flera olika leverantörer.

2.

Klimatstrategi – Paris Aligned
En klimatstrategi som är Paris Aligned följer de riktlinjer för klimatindex i linje med Parisavtalet som finns
reglerat i benchmarkförordningen i EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Benchmark Regulation).
Riktlinjerna innebär bland annat krav på fondens koldioxidavtryck (såväl ingångsvärde som löpande sänkningar), på investeringar i klimatfrämjande verksamhet i relation till verksamhet kopplad till fossila bränslen
och på systematisk premiering av bolag som aktivt arbetar med att minska klimatriskerna och har en
evidensbaserad målsättning att sänka sina utsläpp av växthusgaser.

SDG-optimering

Med SDG-optimering avses att portföljens sammansättning styrs mot bolag som enligt fondbolagets bedömning bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta sker antingen via hållbarhetsscoren
(beskriven ovan under avsnittet ”klimatoptimering”) eller genom att investering direkt styrs mot bolag som ingår
i ett kvantitativt och kvalitativt framtaget urval av impactbolag, det vill säga bolag som bedöms bidra till att
uppfylla de globala målen.
Hållbarhetsscore

ESG Score

MSCI ESG

ESG
Momentum

Systainalytics Risk
Score

CO2

Climate
Impact

Global
Champions
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Fondtyper
Aktiefonder

Med aktiefonder avses fonder med en aktiv investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys och
fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och
temaanalys är viktiga delar av strategin. Till följd av
fondernas investeringsstrategi och koncentration till
relativt få innehav per fond, kan förvaltaren bedriva en
hållbarhetsprocess anpassad efter bolagen i fonden.
Swedbank Roburs aktiefonder strävar efter att välja
in bolag som har ett bra arbete inom hållbarhet, sett
till riskerna inom den bransch bolaget tillhör. Då vi är
stor ägare i många bolag ger det oss möjligheten att
påverka bolagen att bli mer hållbara. Flera av fonderna
tillämpar även tematiska investeringar med fokus inom
hållbarhet.

Kvantfonder (inkl indexnära fonder)

Med kvantfonder avses fonder med en regelbaserad
och systematisk urvalsmetod där investeringar väljs
ut baserat på matematiska modeller och statistiska
samband. Förvaltaren integrerar hållbarhet i fonderna genom att utifrån kvantitativa hållbarhetsdata
anpassa urvalsprocessen och styra fonderna mot
hållbarhets-relaterade nyckeltal. Fonderna kan till
exempel optimeras för att öka exponeringen mot bolag
som kvantitativt bedöms ha hög hållbarhet, bidra till
att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
eller ha låga koldioxidutsläpp. Kvantitativt förvaltade
fonder kan antingen förvaltas aktivt eller indexnära,
och omfattningen av hållbarhetsarbetet kan skilja sig
åt mellan olika kvantfonder.

Kreditfonder

Med kreditfonder avses fonder som investerar i
företagskrediter. Kreditfonderna förvaltas genom en
aktiv investeringsstrategi där val av enskilda värdepapper fokuserar på bolagsval, och där även sektorregion- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Mot
bakgrund av det breda utbudet av investeringsbara
emittenter i kreditförvaltningens investeringsuniversum finns goda möjligheten att välja bort
emittenter med svagt hållbarhetsarbete och välja in de
med starkt hållbarhetsarbete. Swedbank Roburs fonder prioriterar investeringar som utifrån ramverket kring
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling påverkar
klimatomställningen (SDG:er) i rätt riktning. Detta
innebär bland annat att fondens investeringar riktas
mot teman samt enskilda bolag som anses bidra
positivt till prioriterade klimatrelaterade SDG:er.
Genom att investera i hållbara finansiella instrument
så som gröna obligationer bidrar fonderna med att
finansiera projekt som främjar miljön eller sociala
aspekter.

Räntefonder

Med räntefonder avses fonder som investerar i olika
typer av ränteinstrument. Förvaltningen av räntefonderna baseras på en aktiv investeringsstrategi utifrån
ett cykliskt och taktiskt perspektiv. Fonderna baserar
sin strategi på bland annat analyser av det makroekonomiska läget, värdering av kreditrisker och likviditetsbehov. Då kreditrisken ska vara låg, valutarisken
i de flesta fall noll samtidigt som likviditeten i uppdragen ska vara god blir förvaltningen i hög utsträckning
hänvisad till ett fåtal typer av obligationer, nämligen
svenska stats-, kommun- och region- samt säkerställda bostadsobligationer. Hållbarhetsarbetet för
dessa blir därmed inriktat på att hantera de hållbarhetsrisker inklusive klimatrisker som finns i dessa
obligationstyper och dess emittenter. Genom dialog
med emittenterna nås en förståelse för fondernas
hållbarhetsrisker och hur dessa hanteras och mitigeras
av emittenten. Fonderna fokusera även på att investera
i hållbara obligationer vilket man ser är ett område med
kraftig tillväxt vad gäller såväl volym som omfattning.

Blandfonder

Med blandfonder avses fonder som investerar i aktier,
krediter, räntor, alternativa investeringar, detta kan ske
både genom direktinvesteringar, derivat samt i andra
fonder. Fonderna bedriver en aktiv investeringsstrategi
där tillgångsallokering tillsammans med hållbarhet-,
sektor- och regionanalys är viktiga delar av strategin.
Flera av fonderna tillämpar även tematiska investeringar utifrån de megatrender som vi identifierat. Flera av
Swedbank Roburs blandfonder investerar primärt i
andra fonder, både interna- och externa fonder.
Fondurvalsprocessen inkluderar hållbarhet som en viktig del vid urvalet av investering. Genom en aktiv dialog
med externa fondbolag kan vi påverka och
kommunicera våra förväntningar kopplat till hållbarhet och klimat. Att fondbolaget signerat Principer för
Ansvarsfulla Investeringar (PRI) är ett grundläggande
krav för investering.
Blandfonderna investerar även i alternativa investeringar, främst hedgefonder (UCITS) men även infrastruktur,
fastigheter och Private Equity, där lämpliga metoder
för att integrera hållbarhet kan skilja sig från andra
tillgångsslag. En hedgefond kan exempelvis “korta
aktier”, det vill säga sälja aktier i bolag som man inte
äger, ha ett svagt hållbarhetsarbete för att investera i
mer hållbara bolag. Swedbank Robur anser att detta
är ett sätt för en hedgefond att påverka ett bolag till en
hållbar förflyttning då metoden innebär att de
kortade bolagets kostnad för finansiering fördyras
vilket försämrar bolagets förmåga att överleva långsiktigt. De alternativa investeringarna är undantagna
Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar.
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Mer information
På vår webbplats finns mer information om ansvarsfulla investeringar och dokument som handlar om hållbarhet,
till exempel:
•

Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar

•

Swedbank Roburs Principer för aktieägarengagemang

•

Swedbank Roburs Klimatstrategi

•

Swedbank Roburs Strategi för att välja bort

•

Swedbank Roburs Strategi för att påverka

•

Swedbank Roburs Gröna listan

•

Swedbank Roburs lista på investeringar i bevakningslistade bolag (Watch List)

•

The race to Net Zero - Swedbank Robur’s roadmap to net zero emissions

•

Swedbank Roburs Röstningsöversikt (Proxy Voting Dashboard)

•

Swedbank Roburs Expectation papers

•

Informationsbroschyr för respektive fond

