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Bakgrund

• Övergripande mål är att förflytta kapital i en mer hållbar riktning samt att tillföra 
kapital till de bolag som verkar för 1,5-gradersmålet och Agenda 2030

• Utmaningar
- Tillförlitlig data

- Veta vilken metod som får verkligt genomslag

• Lösning
- Kombinera olika metoder utifrån de faktorer som är viktigast för er organisation

- Påverka datatillgången och bolag genom kravställning och tydlighet



En branschstandard i framtiden? Kanske om EU och andra 
aktörer får bestämma.

• Internationella riktlinjer
- Task Force on Climate Related Disclosures (TCFD) rekommendationer kring

- hur klimatfrågan behandlas av organisationens styrande organ (styrelsen och
ledningsgrupp)

- vad organisationen har för strategi kring klimatförändringar och omställningen till ett 
koldioxidsnålt samhälle

- organisationens klimatrisker och möjligheter

- vilka mätetal och mål som organisationen använder

- EUs Technical Expert Group

- Ramverk för low carbon-jämförelseindex (implementeras 2020)

- Arbetar för rapportering, definition av hållbara fonder

• Svenska initiativ
- ESG4REAL

- Svanenmärkning av fonder



Exkludering av producenter och 

distributörer



Exkludering av producenter och distributörer

•Den första versionen av fossilfritt

•Om utbudet begränsas påverkas hela distributrionskedjan
Bakgrund

•Dataleverantörer sammanställer bolags omsättning ifrån produktion/distribution av fossila bränslen

•De bolag med en viss (oftast 5%) omsättning exkluderas ifrån investeringsuniversumet

•Enkelt att kvantifiera, mäta och följa upp 

•Troligtvis lite simplistic

Tillvägagångssätt

•Ca 10% av investeringsuniversumet exkluderas och, beroende av fondens förvaltningsinriktning, innebär en 
övervikt i vissa eller alla övriga sektorer

•Energi och Utilities-sektorerna är utmanande att ersätta vilket innebär en finansiell risk som kan vara positiv 
eller negativ beroende av synen på risken i de exkluderade bolagen

•Liten skillnad inom svenska räntor då få bolag emitterar obligationer med Investment Grade-rating

Finansiella risker



Inget argument för fossilfritt ur avkastningsperspektiv

• Inget trendbrott i efterfrågan på olja

• Ingen skillnad i avkastning mellan Storebrand

Global Multifactor och fossilfri version sedan 2001



Men sedan 2011 ser det attraktivt ut, eller?

• Övre graf
- MSCI World orange serie

- MSCI World fossifri vit serie

• Nedre graf: visar fossilfris 12% -iga

överavkastning

• Tyvärr inget klimatdrivet regimskifte
- Skifferfas-/oljas framfart

- Saudiarabiens överproduktion



Exkludering av bolag med stora fossila 

reserver



Exkludering av bolag med stora fossila reserver

•Energi- och oljebolag besitter stora tillgångar som oljereserver, gas och kol

•Dessa tillgångar kan komma att generera allt för stora miljögifter om de tas ur marken och
förbrukas

•Bolagen värderas därmed på en tillgångsmassa som är felaktig och bolagets värde därmed 
övervärderat

Bakgrund

•Dataleverantörer sammanställer bolags estimerade fossila reserver

•Bolag med en viss storlek (i vårt fall 100 miljoner ton) av fossila reserver exkluderas ifrån 
investeringsuniversumet

Tillvägagångssätt

•Kortsiktigt eventuellt en ökad risk men på medium- och lång sikt minskar risken i portföljenFinansiella risker



Exkludering av bolag med stora utsläpp av 

fossila bränslen



Exkludering av bolag med stora utsläpp av fossila bränslen

•Jordens medeltemperatur ökar pga att det släpps ut alltför mycket Co2 i luften

•Det är sällan producenterna av fossila bränslen som står för de största utsläppen
Bakgrund

•Flertalet databaser sammanställer bolags Co2-utsläpp

•Utmaningen är att dessa inte fångar den totala livscykeln för bolaget och bolagets produkter 
(Scope 1-3 och även 4)

•Tillgängligheten och kvaliten på datan förbättras kontinuerligt

Tillvägagångssätt

•Genom att exkludera bolag som idag inte bär någon kostnad för de utsläpp de genererar ökar vi 
risken kortsiktigt

•I takt med att kostnadsmodeller som sätter ett pris på utsläppen kommer reducerar vi risken i 
portföljen

•De största riskerna är transitionsrisk och politisk risk

Finansiella risker



Lösningsbolag



Lösningsbolag

•Det krävs nya lösningar för att lösa världens klimatutmaningar

•Bolag som genom sina produkter, tjänster eller affärsmodeller bidrar till att lösa detta 
behöver finansiering

Bakgrund

•Bolag vilka klassificeras som lösningsbolag inkluderas i investeringsuniversumet (om de 
är för små för att ingå i jämförelseindex) alternativt får de en större vikt än i index

•Datainsamlingen är antingen inhouse alternativt genom databaser som FTSE Green 
Revenues

Tillvägagångssätt

•Innebär exponering till vissa av de sektorer som tidigare exkluderats och därmed god 
diversifiering

•Största risken är politisk eller policy risk då dessa bolag ofta är beroende av subsidier

•Viss finansiell risk genom att bolagen ofta är lite mindre och inte i jämförelseindex

Finansiella risker



Transitionsbolag



Transitionsbolag

•Vi är beroende av energi och enbart nystartade bolag kan inte lösa övergången till alternativa energikällor

•Genom att helt exkludera producenter/distributörer av fossila bränslen fångar vi inte upp de bolag som är 
med och bidrager till förändringen

•Detta arbetssätt är i ett relativt tidigt skede

Bakgrund

•Företag vilka klassificeras som transitionsbolag adderas tillbaka till investeringsuniversumet trots 
exkluderingskriteriet

•Bedömningen är subjektiv men har sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen
Tillvägagångssätt

•Innebär exponering till de sektorer som tidigare exkluderats (främst Utilities) vilket ger diversifiering

•Reputational risk är den tydligaste risken, en organisation som titulerar sig fossilfri investerare behöver 
troligtvis argumentera varför man investerar i bolag med betydande omsättning ifrån fossila bränslen

•Viktigt att utvärdera och välja bolag väl så att det innebär exponering till tex stranded assets

Finansiella risker



Påverkansarbete



Påverkansarbete

•Genom bolagsdialog och att driva vissa profilfrågor kan bolag och branscher påverkas i 
en mer hållbar riktning

Bakgrund

•Direktkontakt via e-mail, telefon eller bolagsmöten

•Genom att rösta på bolagsstämmor (sk proxyvoting utanför Norden

•Det är resurseffektivt att arbeta tillsammans med andra kapitalägare i vissa profilfrågor 
via nätverk som PRI, Climate Action 100+ 

Tillvägagångssätt

•Syftet är att minimera den långsiktiga finansiella risken och eliminera överraskningar

•Kortsiktigt ökar den finansiella risken och även reputational risk genom att föreslagna 
förändringar kan bli kostsamma och även påverka bolag inom samma segment

Finansiella risker



Effekt på investeringsuniversumet



Exkluderingar MSCI All 
Country World

• Produktion: 292

• Distribution: 163

• Oljeservicebolag: 245

• Fossila reserver: 104 bolag

• De flesta bolagen har omsättning 
ifrån fler än ett utav områdena



Bolagsexempel

• Producenter av fossila bränslen
- Eon

• Distributörer av fossila bränslen
- Berkshire Hathaway

• Bolag med betydande fossila reserver
- Möller Maersk A/S

- ArcelorMittal SA

• Bolag med stora utsläpp av fossila 
bränslen
- Lufthansa

• Lösningsbolag
- Tomra

- Vestas Vind

• Transitionsbolag
- Fortum Värme



Viktig information
Denna presentation är endast avsedd för professionella investerare. 
Om inte annat anges uttrycks avkastning för andelsklass A och anges 
efter det att avgifterna dragits av.

Om inte annat anges är SPP Fonder AB, Storebrand Asset 
Management AS och SKAGEN AS (Fondbolagens) källa till all 
information per mars 2019. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De 
pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och 
det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På 
www.sppfonder.se, www.storebrand.se och www.skagen.se hittar du 
faktablad och informationsbroschyr (prospekt).

SPP Fonder AB, Storebrand Asset Management AS och SKAGEN AS 
söker efter bästa förmåga att säkerställa att all information i denna 
presentation är korrekt, men vill reservera sig för eventuella fel och 
utelämnanden. Uttalandena i presentationen reflekterar Fondbolagens 
åsikt vid en bestämd tidpunkt, något som kan ändras utan förvarning. 
Presentationen är inte menad att uppfattas som ett erbjudande eller 
rekommendation om köp eller försäljning av finansiella instrument. 
Fondbolagen tar inte ansvar för direkta eller indirekta förluster eller 
utgifter som kan uppstå genom användning eller tolkning av 
presentationen. 

Fondbolagen rekommenderar personer som vill investera i fonder att 
ta kontakt med en licensierad finansiell rådgivare.
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