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Klimatet – ett avgörande årtionde
Klimatförändringarna är vår tids största globala utmaning. Stigande temperaturer skapar en
rad fysiska och biologiska effekter som kommer att förändra och påverka politik,
marknader, teknik, ekonomier och människor världen över. Att minimera den globala
temperaturökningen och dess effekter är avgörande och kräver en långsiktig samordnad
insats av många aktörer inklusive finanssektorn. De policys, budgetar och investeringar som
beslutas och implementeras under 2020-talet runt om i världen kommer att påverka det
globala klimatet under de kommande decennierna och inte minst vår framtid.
För att uppnå Parisavtalets mål om att begränsa
uppvärmningen till 1,5 grader har den internationella
klimatpanelen, IPCC, slagit fast att de globala
koldioxidutsläppen måste halveras till år 2030, och nå
netto noll (klimatneutralt) år 2050. Inom EU uppskattas
att klimatinvesteringar kommer att uppgå till cirka 7 000
miljarder för att klara klimatomställningen inom EU till
år 2050.1 Här har vi både en möjlighet och en skyldighet
att bidra på de sätt vi kan – vilket vi gör, varje dag, genom
våra investeringar.
Och det är just det som behövs – investeringar. Stora
investeringar. För det kan konstateras att statliga eller
överstatliga medel inte räcker. Olika former av betydande
institutionellt kapital behövs därför för att kunna uppnå
klimatmålen och detta är en absolut nödvändighet för att
öka investeringarna. De huvudsakliga områdena där stora
investeringar behövs är inom transporter, generering av
förnyelsebar el, energibesparing samt byggnadsuppgraderingar men även skog och annat landutnyttjande spelar
stor roll. Dessa branscher är även de som är prioriterade
branscher enligt TCFD ramverket. Här finns det nu en
chans för oss att bidra, förändra och samtidigt fortsätta
vår resa – resan mot att bli världsledare i hållbart
värdeskapande.

Pia Gisgård, chef för hållbarhet och ägarstyrning
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https://www.cnbc.com/2020/07/10/goldman-sachs-picks-20-stocks-to-ride-europes-push-toward-a-greener-future.html

4
KLIMATRAPPORT

Våra klimatmål

2019 antog Swedbank Roburs styrelse en klimatstrategi
med två övergripande mål. Klimatstrategin vägleder oss i
vårt arbete att minska klimatrelaterade risker och möjliggöra en omställning mot en lågfossil ekonomi som bidrar
till ett bättre klimat. Vår klimatstrategi lägger grunden

Mål 1: Det samlade fondkapitalet
ska år 2025 vara i linje med
Parisavtalets mål om att begränsa
uppvärmningen till 1,5 grader.

för hur vi skapar avkastning över tid till våra kunder,
samtidigt som vi tar ansvar för att minska negativ
klimatpåverkan och investera för en hållbar framtid. Det
gemensamma målet för alla våra fonder är att uppfylla
målen i Swedbank Roburs klimatstrategi.

Mål 2: Det samlade fondkapitalet
ska år 2040 vara placerat
koldioxidneutralt.

Detta innebär att vårt samlade fondkapital ska
följa en kurs i linje med Parisavtalets mål, med
utgångspunkt från 2020. Vi kommer anpassa
våra investeringar i de mest relevanta sektorerna
och använda erkända modeller för att utföra
scenarioanalyser.

Detta innebär att vårt samlade fondkapital långsiktigt ska gå längre än vad nuvarande scenarier
kräver för att vara i linje med Parisavtalet. Vi vill
vara klimatneutrala 2040, tio år innan Parisavtalets mål. Utsläpp från bolag och emittenter ska
vara netto noll. Utsläpp som omfattas är scope 1,
2 och relevanta scope 3 kategorier. Netto nollutsläpp definieras som: Absoluta utsläpp - Negativa
utsläpp = Noll eller negativa. Negativa utsläpp kan
vara kollagring genom exempelvis landanvändning,
infångning och lagring av koldioxid. Detta motsvarar hur världens utsläpp ska vara år 2050 under
ett 1,5oC-scenario, enligt IPCC.

Som ett led i implementeringen av klimatstategin
beslutade Swedbank Robur under 2020 att uppdatera
sin Policy för ansvarsfulla investeringar. Uppdateringen
innebär att våra fonder per den 1 januari 2021 utöver
kol även väljer bort olja och gas. I definitionen ingår även
okonventionella fossila bränslen såsom arktisk olja/gas,
skifferolja/gas och oljesand. Undantag kan göras för
omställningsbolag, om dessa bedöms kunna uppfylla ett

Detta resulterar i en övergripande poäng för varje fond
som jämförs med alla värderade fonder. Baserat på detta
tilldelas fonden ett slutligt betyg graderad med 1–5 löv.
Enligt Climetrics så har Swedbank Robur 13 fonder med
det högsta betyget 5 löv.

antal förutbestämda kriterier.

Utmärkelser för vårt klimatarbete

CDP Climetrics
Under 2020 fick Swedbank Robur återigen toppbetyg i
CDP Climetrics klimatrankning. En topprankning indikerar
att våra fonder i snitt är bättre på att rapportera och
hantera materiella klimat-, vatten- och avskogningsrisker och har en större positiv inverkan på lågkoldioxidomställningen jämfört med fonder med lägre betyg.2
Ratingssystemet är baserat på kvantitativa analyser
inom tre områden:

Fondmarknaden.se
Fondmarknaden.se utsåg Swedbank Robur till Årets
fondbolag 2020. Även Swedbank Robur Ny Teknik utsågs
till Årets branschfond samt Årets fond alla kategorier,
och Swedbank Robur Globalfond till Årets globalfond.
Flera andra av Swedbank Robur fonder placerade sig högt
i årets ranking. I vinnarmotiveringen lyfts bland annat
upp att Swedbank Robur har en god inarbetad hållbarhetsmodell som genomsyrar hela förvaltningsprocessen.3

◊◊ Fondens portföljinnehav
◊◊ Fondens investeringspolicy
◊◊ Kapitalförvaltarens styrning av klimatfrågor

2
3

https://www.cdp.net/en/investor/climetrics#2ba0c1d2f0f117d4512ef6170fe0e015
https://swedbankrobur.se/share/roburse/news/swedbank-robur/swedbank-robur-utsedda-till-arets-fondbolag-av-fondmarknadense-.html
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Året som gått

Climetric Fund Awards - Swedbank Robur
Transition Global belönades med Climetric Fund
Award och rankades topp fem av 2 050 globala
aktiefonder för sin enastående klimatprestanda.

Access Edge - Swedbank Roburs fondfamilj
som är Paris Aligned lanserades. Edgefonderna förvaltas i linje med Parisavtalet för att
göra det enklare och tydligare för kunder som
vill spara hållbart med fokus på klimatet.

Klimatstrategin
implementeras i hela
verksamheten.
Startade Swedbank
Robur Transition
Energy, en ny temafond
fokuserad på solenergi,
vindkraft och
energiomställningen.

Net Zero Asset
Managers - Swedbank
Robur har undertecknat
det internationella initiativet Net Zero Asset
Managers, vilket innebär
att vi som kapitalförvaltare förbinder oss att
minska koldioxidutvecklingen i våra investeringsportföljer och stötta de
bolag vi investerar i att
uppnå nettonollutsläpp
senast år 2050.

Swedbank Robur
beslutade om skärpta
investeringskriterier
för fossila bränslen i
alla fonder.

Finance for Biodiversity - Swedbank Robur
har som första svenska aktör skrivit under det
nya initiativet Finance for Biodiversity. Ett
initiativ där 37 finansiella aktörer från olika
länder åtar sig att fram till år 2024 utveckla mål
och rapportering av data relaterat till biologisk
mångfald.

Swedbank Robur Sustainability
Summit – Den första i en serie
av webbinarium med bred medverkan som belyste behovet av
samarbete och investeringar för
klimat- och energiomställning.
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Kort om TCFD
Swedbank Robur skrev under TCFD i september 2018. Initiativet grundades 2016 då Financial Stability Board*
förklarade att klimatförändringar utgör en risk för finansiell stabilitet och att en samordnad global strategi
krävdes. De tillsatte en kommitté, Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), med uppdraget
att ta fram rekommendationer för rapportering av klimatrelaterad information för både bolag och investerare.
TCFD-rekommendationerna blev snabbt ett ramverk för klimatriskhantering för företag över hela världen. I
oktober 2020 hade nästan 1500 företag och organisationer uttryckt sitt stöd för TCFD-rekommendationerna,
nästan en fördubbling från 2019.
TCFD:s rekommendationer utgår från fyra områden som beskriver hur en organisation och dess verksamhet
fungerar:
◊◊ Styrning – syftar till att beskriva styrelsens och ledningens översikt av klimatrelaterade risker och
möjligheter.
◊◊ Strategi – hur organisationens strategi och exempelvis finansiella planering kan
komma att påverkas av klimatrelaterade risker och möjligheter, samt hur
organisationen arbetar med scenarioanalyser.
◊◊ Riskhantering – hur organisationens riskhanteringssystem identifierar
klimatrelaterade risker, samt hur organisationen hanterar dessa.
◊◊ Nyckeltal och mål – vilka mål och nyckeltal som organisationen använder sig
av kopplade till klimatrelaterade risker och möjligheter, samt organisationens
klimatavtryck.

1. Styrning
2. Strategi

3. Riskhantering

4. Nyckeltal &
mål

*Financial Stability Board (FSB) är ett internationellt medlemsorgan som övervakar och ger rekommendationer
för det globala finansiella systemet. FSB:s syfte är att främja internationell finansiell stabilitet genom att
samordna nationella finansiella myndigheter och internationella organisationer för att utveckla starka
reglerings-, tillsyns- och finanspolitiska gemensamma standarder.
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Tillämpning
1. Styrning

Swedbank Roburs organisation
Under året har Swedbank Roburs styrelse antagit en
uppdaterad Policy för ansvarsfulla investeringar med
striktare kriterier för fossila bränslen. Vi utökar strategin genom att, utöver kol, även välja bort olja, gas och
kraftproduktion av fossila bränslen. Undantag kan göras
för omställningsbolag som har åtagit sig att arbeta i linje
med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen
till väl under två grader och att åtagandet bedöms vara
trovärdigt. Den uppdaterade policyn gäller från och med
1 januari 2021. Chef för hållbarhet och ägarstyrning
ansvarar för att policyn uppdateras och integreras i
förvaltningsprocessen.
Klimatstrategin är central del av Policyn för ansvarsfulla
investeringar och i Swedbank Roburs övergripande
strategiska arbete. Chef för kapitalförvaltningen och
chef för hållbarhet och ägarstyrning ansvarar för
implementeringen av klimatstrategin.
Rapportering av det klimatstrategiska arbetet inom
förvaltningen och inom organisationen i övrigt
sker löpande till Swedbank Roburs styrelse. På så sätt
säkerställs att styrelsen hålls informerad om hur
klimatarbetet fortlöper och hur det förvaltade kapitalet
är placerat utifrån klimatrelaterade risker och
möjligheter.
Swedbank Roburs Hållbarhetsråd4, som består av
företrädare från olika delar av organisationen och som

leds av vd, fattar beslut om övergripande strategier
för hållbarhetsarbetet och om principer för utökad
riskbedömning av bolag. Under året har rådets sammansättning delvis förändrats och riskchefen ingår numera
i rådet. Olika aspekter av klimatarbetet i förvaltningen
och relevanta mätvariabler presenteras för rådet med
syfte att löpande informera vd och ledning om väsentliga
klimatrelaterade aspekter som påverkar fondbolagets
verksamhet.
Klimatarbetet bedrivs i förvaltningsorganisationen i nära
samarbete med avdelningen för hållbarhet och ägarstyrnings samt ledningsgruppen. Under året har även
ytterligare resurser adderats till klimatarbetet via en ny
organisatorisk enhet; affärsstöd och strategi.
I syfte att säkerställa att förvaltningsprocesserna styr
mot våra klimatmål har varje förvaltare dokumenterat
och förtydligat hur klimatmålen beaktas i respektive
investeringsprocess. Hållbarhetsprocesserna har under
året presenterats för vd, chef för kapitalförvaltning och
chef för hållbarhet och ägarstyrning.
Swedbank koncern
Swedbank Robur har fortsatt sitt engagemang i Swedbanks TCFD Core Working Group, som ansvarar för att
hantera TCFD-implementeringsprocessen i organisationen. Gruppen består av representanter från Swedbanks olika affärsområden och styrs av finanschefens
organisation (CFO Office). Gruppen producerade ett
online klimatutbildningspaket (obligatoriskt för alla
anställda) och genomförde ytterligare scenarioanalysworkshops. Resultaten rapporteras till Swedbanks Group
Executive Committee på en regelbunden basis.

“Swedbank Roburs mål att fondkapitalet ska vara placerat i linje med Parisavtalet 2025
och koldioxidneutralt 2040 är ambitiöst. För att nå dessa mål krävs ett systematiskt
arbete och klimatarbetet är idag en central del av Swedbank Roburs strategi.”
					
Shane Chaplin, Hållbarhetsanalytiker

Hållbarhetsrådet består av vd, chef för kapitalförvaltning, chef för client solutions, chef för risk, chef för affärsstöd och strategi, chef för hållbarhet och ägarstyrning samt
cheif sustainability strategist.

4
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2. Strategi

Vårt hållbarhetsarbete utgår från Policyn för ansvarsfulla
investeringar som beskriver tre metoder för att integrera
hållbarhet inom förvaltningsprocesser: välja in, välja bort
och påverka. Tillsammans med vår klimatstrategi är dessa
metoder beskrivna i separata strategier på swedbankrobur.se.5 Nedan beskriver vi klimatrelaterade aktiviteter
som har ägt rum inom dessa områden under 2020.
Välja in
Under året har förvaltningsorganisationen fortsatt
arbetet med att utveckla investeringsprocesserna för
att säkerställa att klimatrelaterade risker och möjligheter
är en väsentlig del i urvals- och analysprocessen. Varje
förvaltare har dokumenterat hur hållbarhet och klimat
integreras i investeringsprocessen för respektive fond.
Dessutom har analys gjorts av relevanta mätetal för
uppföljning av portföljer inom olika tillgångsslag och med
olika placeringsinriktning.
Ett annat steg i implementeringen av klimatstrategin har
under året varit att starta nya fonder med ett tydligt
klimatfokus. Genom fondfamiljen Swedbank Robur
Access Edge lanserade vi Nordens första indexnära
fonder som förvaltas i linje med Parisavtalet. Detta innebär att fonderna förvaltas enligt Paris Aligned Benchmark
regelverket framtagen under EU Sustainable Finance
initiativet.
Under året lanserades även Swedbank Robur Transition
Energy. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som
huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher globalt
utifrån temat hållbar energiomställning. Fonden placerar
i bolag som genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt vår bedömning, bidrar till omställningen till
ett mer hållbart samhälle.
En annan viktig del av vår klimatstrategi och hållbarhetsprocess är investeringar inom gröna obligationer. Dessa
lån finansierar bland annat företagens klimatomställning
med tydliga riktlinjer och krav på att kapitalet endast får
användas till vissa fördefinierade gröna projekt eller
investeringar. Investeringar i gröna obligationer har
tredubblats mellan 2018 och 2020. Från cirka 5 till 15
procent av det förvaltade kapitalet i kreditfonderna. En
stor andel av dessa investeringar är kopplade mot FN:s
klimat- och energirelaterade hållbarhetsmål.

5

https://swedbankrobur.se/hallbarhet/strategi-och-uppfoljning.html

Välja bort
Som en del av vår klimatstrategi väljer samtliga av våra
fonder bort bolag med fossil verksamhet från utvinning
(produktion), transport (distribution), kraftproduktion och service enligt tabell 1. Investeringar kan göras
i omställningsbolag om ett företag uppfyller samtliga
kriterier nedan:
◊◊ Bolagets omsättning får inte till mer än 50 procent
bestå av fossil verksamhet.
◊◊ Bolaget genererar inga intäkter från skifferolja/gas,
arktisk olja/gas eller oljesand.
◊◊ Bolaget har åtagit sig att arbeta i linje med Parisavtalets mål om väl under två grader, till exempel genom
ett så kallat Science Based Target, och åtagandet
bedöms trovärdigt.
◊◊ Investeringsbeslutet ska godkännas och dokumenteras av Swedbank Roburs Hållbarhetsråd.
Undantag kan även göras för bolag som bidrar till en ren
och hållbar framtid. För mer information se Gröna listan
på swedbankrobur.se.
Tabell 1. Fossila bränslen exkluderingskriterier
Fossila
bränslen

Utvinning

Transport

Kraftproduktion

Service

Kol

5%

5%

5 %*

50 %

Olja

5 %*

5 %*

5 %*

50 %

Gas

5 %*

50 %

50 %

50 %

*Investeringar kan göras i omställningsbolag enligt ovan definition.
Dessa bolag listas på Swedbank Roburs Gröna lista (swedbankrobur.se)

Våra fonder Transition, Access, Access Edge, Talenten,
Förbundsfonderna, Global Impact, Ethica Obligation och
Corporate Bond Europe IG har striktare krav på fossila
bränslen. Information om detta finns i fondernas
respektive informationsbroschyr.
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Påverka
Vi driver på förändringen till en mer hållbar utveckling
genom att delta i valberedningar, rösta på stämmor och
föra kontinuerliga dialoger med bolagsledningar utifrån
vår roll som ägare, vilket vi gör både själva och i samarbete med andra aktörer. En viktig del i påverkansarbetet
har inriktats mot att stötta bolag med särskilt utsatta
verksamheter att ställa om sin affär i linje med Parisavtalet. Bolag med särskilt höga utsläpp och stor klimatpåverkan har också kontaktats i syfte att få bolagen att
utöka sitt hållbarhetsarbete.
Under 2020 har klimat varit en central del i 67 procent av
våra dialoger. Våra klimatdialoger är dock inte begränsade till enbart högriskbolag, eftersom klimatrelaterade
risker och möjligheter kommer att påverka de flesta
bolagen i framtiden. Därför är klimatfrågor en central
del i majoriteten av våra dialoger. I dialogerna tar vi upp
koldioxidutsläppsrapportering (scope 1–3), målsättning,
anslutning till Science Based Targets initiativet och
scenarioanalyser. Många dialoger har även handlat om
vilka krav bolagen ställer på sina leverantörer och hur
bolagens produkter och tjänster kan hjälpa deras kunder
att minska sina utsläpp.
Oljebolag genombrott – Chevron
Vi har röstat för ett 20-tal aktieägarförslag som
kräver ökad transparens av bolagens politiskt
kopplade donationer och lobbyingverksamhet i
förhållande till bolagens klimatpåverkan.
Ett framgångsrikt exempel är Chevrons årsstämma där vi röstade för ett aktieägarförslag att
bolaget ska rapportera hur deras lobbyingverksamhet stödjer Parisavtalets målsättning
om minskad global uppvärmning. Förslaget fick
stöd av mer än hälften av aktieägarna och gick till
historien som ett av de första klimatrelaterade
aktieägarförslagen som fick stämmans bifall.
Vi röstade även för klimat- och miljörelaterade
aktieförslag på bolagsstämmor som hölls av JP
Morgan, Union Pacific och Exxon Mobil.

Vilka
frågor omfattade
dialogerna?
Vilka frågor
omfattade
dialogerna?

EE (miljö)
(miljö)
S (sociala frågor)
S (sociala frågor)
G (bolagsstyrning och affärsetik)
ESG (övergripande hållbarhetsarbete)
G (bolagsstyrning och affärsetik)
ESG (övergripande hållbarhetsarbete)

Möjliggörarebolag – Climeon
Under 2020 har vi haft ett flertal möten med
Climeon som är ett av bolagen i fonderna Swedbank Robur Transition Sweden och Swedbank
Robur Transition Energy. Climeon är ett svenskt
produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika
teknik för värmekraft, Heat Power, tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar
el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat
Power är en billig och förnybar energikälla med
potential att ersätta mycket av den energi som
idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.
Bolaget jobbar aktivt med att minska sin egen och
sina kunders energiförbrukning. En av de frågor
som vi har diskuterat under våra möten är hur de
kan öka kommunikationen kring hållbarhet och
alla de processer och rutiner de har på plats för
att minska påverkan på människa och miljö under
produktion, installation och användning.

“Det var inte länge sedan det ansågs som helt osannolikt att ett hållbarhetsrelaterat
aktieägarförslag på ett amerikanskt oljebolags årsstämma skulle stödjas av en majoritet
av aktieägarna. Men nu har det skett, vilket visar på ett stort skifte som inte ska underskattas och att klimatrelaterade förslag blir en alltmer självklar del av ägarnas agenda.”
					
Caroline Sjösten, Ägarstyrningsansvarig

8

https://www.transitionmonitor.com/
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Att ställa krav på leverantörer – ABB
I november offentliggjorde det svenska bolaget
ABB sina nya långsiktiga hållbarhetsmål, där det
största åtagandet är att vara klimatneutrala till
år 2030. Den största delen av bolagets utsläpp
av koldioxid sker i leverantörsledet, och ABB har
som mål att påverka de leverantörer som står
för de största utsläppen. Stor klimatpåverkan
återfinns också hos ABB:s kunder, i användarfasen
av bolagets produkter. Även där har ABB satt mål
att minska utsläppen med 100 megaton, en volym
som motsvarar 30 miljoner bilar, 40 kolkraftverk
eller ett mindre europeiskt land. Vd Björn Rosengren kommenterade att det är en stor utmaning
men steg som är nödvändiga att ta. Vi har fått
förtroendet att vara med i ABB Stakeholder Panel
sedan starten och har varje år gett återkoppling
på bolagets hållbarhetsrapportering. Detta år
blev vi även tillfrågade om att ge återkoppling på
bolagets hållbarhetsstrategi.

Påverkan genom externa fonder- Selectionfonderna
När vi gick genom de underliggande innehaven i de
externa fonder som Swedbank Robur Selectionfonderna har investerat i, uppmärksammades att
en av fonderna hade investerat i ett amerikanskt
tågbolag som fanns på Swedbank Roburs Svarta
lista. Förvaltarna för Selectionfonderna tog
kontakt med fondförvaltaren hos Schroders och
dess hållbarhetsteam och beskrev vår syn på
bolaget, hur vi önskade att bolaget skulle
förbättra sitt hållbarhetsarbete samt att bolaget
skulle avveckla sin koppling till koldistribution.
Detta blev startskottet på en förnyad dialog hos
Schroders i syfte att snabba på och få det underliggande bolaget att sätta konkreta mål.
Exempelvis att investera i nya framdrivningstekniker med låga utsläpp och att vara mer
ambitiösa och tydliga med sina mål att minska
sina egna utsläpp. Ett annat krav vara att bolaget
bör sätt mål för att aktivt arbeta för att minska
sin exponering mot kolbranschen.

“ABB:s målsättning innebär stora och angelägna steg. Att man inkluderar både kunder
och leverantörer i målbilden visar att det finns ett helhetstänk.”
					
Kristin Wallander, Hållbarhetsanalytiker
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3. Riskhantering

TCFD sektorexponering
Våra scenarioanalyser har möjliggjort identifiering av risker och möjligheter kopplat till sektorer med förhöjd risk
utifrån klimatförändringar. Resultatet av scenarioanalyserna används inte för att undvika dessa högrisksektorer utan
för att investera i rätt bolag, det vill säga bolag med både färdigutvecklade lågkoldioxidlösningar och framtida omställningsmöjligheter. Vår exponering till TCFD-betydande sektorer med höga scope 1+2 koldioxidutsläpp var 25 procent
av Swedbank Roburs totala aktie- och företagsobligationsinvesteringar vid årsskiftet 2020/21 (45 procent inklusive
finans) (figur 1).
Figur 1. Investeringar i TCFD-betydande sektorer (mSEK)
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Scenarioanalyser
I dagsläget finns det få mätverktyg för att analysera
huruvida innehav är i linje med Parisavtalet. För energioch transportsektorn har the Paris Agreement Capital
Transition Assessment (PACTA) utvecklat ett verktyg
som anses hålla god kvalitet. För andra sektorer, såsom
material och byggnader samt jord- och skogsbruk, saknas
däremot pålitliga mätverktyg.

Swedbank Roburs exponering mot energi- och transportsektorerna är låg och uppgick bara till 2 procent av de
totala investeringarna i slutet av 2020. Vid en jämförelse
mellan 2020 och 2019 kan vi konstatera att en allmän
förbättring har skett under året. Parisavtalets mål om
≤2oC 2025 uppnåddes i 4 av 8 delsektorer för aktier (2
av 8 år 2019) och i 6 av 8 delsektorer för företagsobligationer (5 av 8 år 2019).

Tabell 2. Uppfyllelse av Parisavtalets temperaturmål för innehav i energi- och transportsektorn
Aktieinnehav
Sektor

Företagsobligationsinnehav
Temperatur

Uppfyller
mål 2020*

Sektor

Temperatur

FY2019

FY2020

FY2019

FY2020

El produktion-kol

2-4 oC

2-2.7oC

El produktion-kol

≤2oC

≤1.75oC

El produktion-gas

≤1.75oC

≥3.2oC

El produktion-gas

≤1.75oC

≤1.75oC

El produktion-förnybar

2-4 oC

≤1.75oC

El produktion-förnybar

≤1.75oC

≤1.75oC

El produktion-kärnkraft

2-4 oC

2.7-3.2oC

El produktion-kärnkraft

≥6oC

2-2.7oC

Oljeproduktion

≥6oC

1.75-2oC

Oljeproduktion

inga
innehav
≤1.75oC

inga
innehav
≤1.75oC

Gasproduktion

≤1.75oC

1.75-2oC

Gasproduktion

inga
innehav
≤1.75oC

inga
innehav
≤1.75oC

Bilproduktion-fossil

2-4 oC

2-2.oC

Bilproduktion-fossil

2-4 oC

2-2.7oC

Bilproduktion-el

≥6oC

1.75-2oC

Bilproduktion-el

2-4 oC

1.75-2oC

*Grön cirkel = innehav i linje med Paris Agreement <2oC mål
Orange cirkel = inte i linje med Paris Agreement <2oC mål

Uppfyller
mål 2020*
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4. Nyckeltal och mål

Vi har under året utvecklat arbetet med att ta fram relevanta nyckeltal för att mäta och följa upp våra klimatmål.
Arbetet har bedrivits på olika nivåer; fondnivå, tillgångsslag och för alla samlade exponeringar. För alla samlade exponeringar har vi adderat nya mätetal som kommer att redovisas årligen (tabell 3).
Tabell 3. Klimatnyckeltal och resultat (samlade innehav)
Nyckeltal

2020

2019

2018

29

21

12

Fonder förvaltade i syfte att uppnå FN:s 17 globala
hållbarhetsmål (antal av totalt antal)

11/89

6/85

1/84

Fonder förvaltade i linje med Parisavtalet (antal av
totalt antal)

6/89

-

-

Aktiefonder viktade genomsnittliga koldioxidintensitet
(scope 1+2 ton CO2e/mSEK)1,2

6,47

6,63

10,35

2 447 813

3 500 246

5 458 889

Förvaltat kapital som satt mål enligt Science Based
Targets Initiative (under 2 grader eller 1,5 grader) (% av
kapital för aktie- och kreditfonder)

13,9%

-

-

Förvaltat kapital med koppling till SDG-intäktsströmmar (% av kapital för aktie- och kreditfonder)

12,0%

-

-

Förvaltat kapital investerat i fossila bränslen (mSEK)

103

6 435

9 810

Investeringar i hållbara obligationer (mdSEK)

Aktiefonder totala koldioxidutsläpp (scope 1+2 ton
CO2)1,3

Avser innehav i samtliga aktiefonder. Aktieinnehav inom blandfonder ej inkluderade.
Metod i enlighet med TCFD:s rekommendationer. Genomsnittlig koldioxidintensitet ”Weighted average carbon intensity Scope 1+2”, ton CO2e/mSEK. Portföljbolagets
växthusgasutsläpp fördelat efter portföljvikt, det vill säga, värdet på bolagsinvesteringen i förhållande till portföljvärdet.
3
Metod i enlighet med TCFD:s rekommendationer. Totala CO2e-utsläpp från aktiefondportföljer baserat på ägarandel i portföljbolagen.
1
2

Inom ramen för detta arbete har vi under året utvärderat flera analysverktyg som mäter bolagens exponering mot
klimatrelaterade risker och möjligheter och hur deras verksamheter påverkar den globala uppvärmningen. Inom vissa
sektorer saknas robust heltäckande data vilket påverkar kvaliteten på analysverktygen och möjligheten att använda
dem i större omfattning. Vi kommer fortsätta att analysera tillgängliga verktyg och förväntar oss en snabb utveckling
av metoder och datakällor.

13
KLIMATRAPPORT

5. Våra fonders koldioxidavtryck

Sedan 2015 stöttar vi initiativet Montréal Carbon Pledge
för att bidra till transparens i vår bransch och underlätta
för spararna att väga in klimathänsyn i sparbesluten,
därför mäter och rapporterar vi årligen våra fonders
koldioxidavtryck.
Metod
Redovisningen av fonders koldioxidavtryck följer Fondbolagens Förening7 och TCFD-riktlinjer 8 och beräknas
som fondportföljens viktade genomsnittliga koldioxidintensitet. Med denna metod kan både aktie- och
företagsobligationsfonder jämföras. Faktorer som driver
portföljens resultat gentemot sitt benchmarkindex är
framförallt bolags koldioxidutsläpp relativ till intäkt och
därefter vikt i portföljen. Vi redovisar koldioxidutsläpp
inom scope 1 + 2 enligt Greenhouse Gas Protocol där:
◊◊ Scope 1 = utsläpp från bolagets egen verksamhet.
◊◊ Scope 2 = koldioxidutsläpp från den el och värme som
bolaget använder.
Aktiefonder
Vår senaste beräkning visar fortsatt att merparten av
våra fonder är mer koldioxideffektiva än sina respektive
jämförelseindex, baserat på hur portföljerna och indexen
såg ut per den 31 december 2020 (figur 2). Av de 39
fonder vi redovisar har bara två stycken betydligt högre

koldioxidutsläpp än jämförelseindex. Samtliga fonders
genomsnittliga koldioxidavtryck har minskat under de
senaste tre åren, från 10 ton CO2e/mSEK vid slutet av
2018 till 6 ton CO2e/mSEK år 2020 (tabell 3). Dessa
resultat har uppnåtts genom en skärpning av vår strategi
för att välja bort fossila bränslen och fastställande av
koldioxidmål inom kapitalförvaltningen.
Exportfonden och Sweden High Dividend har betydligt
högre koldioxidavtryck än sina jämförelseindex, anledningen till detta är stora investeringar i ett antal svenska
tillverkningsbolag, såsom stålbolaget SSAB vilket har
högst totala koldioxidutsläpp av samtliga svenska
företag. Trots det, anser vi att innehav i SSAB är i linje
med vår klimatstrategi och att det är ansvarsfullt att
fortsätta äga i bolaget. Detta beror till stor del på
företagets åtagande att utveckla en koldioxidneutral
stålproduktionsmetod baserad på förnybar energi och
vätgas istället för kol. Bolaget är på god väg att lyckas.
Projektet har potential att i grunden reformera den
globala stålproduktionen. SSAB:s klimatmål är godkända
av Science Based Targets initiativet. Flera andra stora
bolag i dessa fonder är också viktiga inom förnybar energi
eller lågkoldioxidutsläppsteknologier. Däribland SCA
och Stora Enso inom biomateriallösningar som ersätter
petrokemikalie. ABB, Volvo och Ericsson är andra exempel
på nyckelaktörer inom elektrifiering- och digitaliseringsteknik.

Figur 2. Koldioxidavtryck aktiefonder jämfört med index (viktade genomsnitt scope 1 + 2, ton CO2e/mSEK)9
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Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur portföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. För mer om måttet se sista sidan i denna rapport.

7
8
9

För ytterligare information se sista sidan i denna rapport.
TCFD carbon footprint metrics: sida 44
Vi redovisar endast avtryck för de fonder där vi har utsläppsdata för ≥ 75 procent av marknadsvärdet av fondens aktieinnehav. Baserade på Trucost data.
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Företagsobligationsfonder
I år beräknade vi för andra året koldioxidavtryck för våra
företagsobligationsfonder. Till skillnad från förra året var
det fyra fonder som uppfyllde branschstandardens krav
på 75 procents datatäckning. Det är ett positivt resultat
att dessa fonder har lyckats både investera betydliga

summor inom gröna obligationer och bibehålla lägre
koldioxidavtryck än index (figur 3). Gröna obligationer
emitteras ofta av bolag med högt koldioxidutsläpp för att
finansiera lågkoldioxidlösningar, till exempel avveckling
av gamla kolkraftverk och etablering av solkraftanläggningar.

Figur 3. Koldioxidavtryck företagsobligationsfonder jämfört med index (viktade genomsnitt scope 1 + 2, ton
CO2e/mSEK).10
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Söker du fonder med lågt koldioxidavtryck?
Titta då gärna på följande:
◊◊ Vissa av våra fonder har särskilda klimat- och hållbarhetskriterier som ger ett lägre koldioxidavtryck: till
exempel Transition Energy, Transition Sweden, Transition Global, Global Impact, Access Edge fonderna och
Ethica Obligation och Corporate Bond Europe IG.
◊◊ Flera av våra branschfonder investerar i sektorer med relativt låg energianvändning, såsom läkemedel och
IT, och har därmed goda förutsättningar att behålla låga koldioxidutsläpp över tid.
◊◊ Störst koldioxidavtryck finns oftast i fonder som investerar inom energiintensiva industrier med höga
koldioxidutsläpp, såsom tillverkning, stål-, cement- och elproduktion.

10
Vi redovisar endast avtryck för de fonder där vi har utsläppsdata för ≥ 75 procent av marknadsvärdet av fondens aktieinnehav. Baserade på MSCI data. Företagsobligation
har ingen officiell jämföreselindex.

Vill du veta mer?
Besök oss på
swedbankrobur.se

Information angående beräkningar av koldoxidavtrycket
Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid,
och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål,
riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.
Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens portfölj ser ut. Värdena
kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning
ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen.
Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:
◊◊ Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte
heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
◊◊ Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
◊◊ Endast vissa tillgångsslag mäts,
◊◊ Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
◊◊ Information om fossila reserver inte ingår,
◊◊ Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett
koldioxidsnålt samhälle.

