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VARFÖR CARNEGIE ALL CAP ?

 » En aktivt förvaltad aktiefond där hållbarhetsfaktorer 
är värdedrivande. Målsättningen är att skapa positiv 
avkastning genom hållbara investeringar.

 » Fokus på Sverige och svenska aktier.

 » Large cap till micro cap - en All Cap-fond med alla 
bolagsstorlekar.

 » Investeringar som tydligt kan kopplas till FN:s Globala 
mål ger:

 » Två övergripande teman - hållbara lösningar och 
grön omställning.

 » Både miljö och sociala faktorer - alla bolag ska ha 
bra bolagsstyrning.

 » Fundamental hållbarhetsanalys i samtliga innehav - vårt 
egenutvecklade verktyg THOR.

 » Mörkgrön fond enligt EU:s hållbarhetsreglering.

 » Långsiktighet i investeringarna - investeringsbehoven är 
stora fram till 2050 för att nå klimatmålet i Parisavtalet.

 » Aktivt ägande och påverkan - som aktiva förvaltare har 
vi tydliga incitament att bolagen vi investerar i alltid 
förbättras, det höjer värdet.

En Svanenmärkt  
artikel 9-fond

Anna Strömberg 
Förvaltare Carnegie All Cap

Hållbarhetsansvarig Carnegie Fonder

David Östman  
Medförvaltare Carnegie All Cap 

Hållbarhetsanalytiker

Alma Ahlrik
Hållbarhetsanalytiker

CARNEGIE ALL CAP

RISKINFORMATION. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder 
kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktabalad och 
informationsbroschyr finns på carnegiefonder.se.



Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond. Svanenmärket kontrolleras 
av statliga Miljömärkning Sverige, och innebär följande krav:
 » Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och 

företag som är särskilt problematiska (se nedan).
 » Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara 

placeringar och prioritera de bättre företagen.
 » Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer som finns i fonden 

och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.
 » Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett 

påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.
 » Svanenmärket på en fond innebär inte att alla företagen i fonden är 

hållbara eller utan problem och utmaningar. Svanens krav på fonden 
syftar till att, genom en investering i fonden, påverka marknader, 
branscher och företag i en mer hållbar riktning.

En Svanenmärkt fond ska utesluta:
 » Företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från kol 

(för elproduktion), olja, gas och uran (max 5 procent av företagets 
omsättning).

 » Företag som producerar eller säljer kontroversiella vapen.
 » Företag som säljer konventionella vapen (max 5 procent av 

företagets omsättning).
 » Företag som producerar tobak (max 5 procent av företagets 

omsättning).
 » Företag som inte följer internationella normer och konventioner på 

områden som arbetsrätt: ILO, mänskliga rättigheter, grov korruption 
och grova miljöbrott. 
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Vad innebär
SVANEN?



Hur kompletterar  
Svanen-stämpeln artikel 9? 

Svanen kompletterar artikel 9 på en rad punkter. Det 
ställs krav på exkludering och påverkansarbete samt 
att vi ska göra en egen bedömning av bolagen utifrån 
hållbarhet samt att över hälften av portföljen ska 
vara i det man benämner ”starkt hållbarhetsarbete”. 
Svanen gör också årligen en kontroll av Carnegie 
Fonder för att säkerställa att vi har resurser och 
processer på plats för att efterleva licenskraven.

Vad innebär det att Carnegie All Cap är en 
artikel 9/mörkgrön fond?

Det innebär formellt att fonden har som målsättning 
att göra hållbara investeringar. Det påverkar både 
transparens i form av rapportering men framför allt 
innebär det att Carnegie All Cap bara investerar i 
bolag som definieras som hållbara investeringar.

Hur definieras hållbara investeringar?

För den juridiskt lagda finns en fullständig definition 
i artikel 2.17 i ”Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 
2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn”. För 
övriga kan man sammanfatta det som: En investering 
i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett 
miljömål eller ett socialt mål. Verksamheten ska ha god 
bolagsstyrning och inte orsaka betydande skada på 
något miljö- eller socialt mål.

Det ställs dock inte upp några kvantitativa 
gränsvärden för vad som anses vara en ”hållbar 
investering”, i en Q&A från sommaren 2021 är 
det senaste budet från ESMA att det är upp till 
fondbolagen att bestämma.

Hur hänger EU:s taxonomi ihop med 
artikel 9?

EU:s taxonomi är en del i bedömningen men den 
är idag inte heltäckande, exempelvis saknas det 
definitioner för sociala mål. En försvårande faktor 
är att EU:s taxonomi är en skala från 0-100% av ett 
bolags intäkter, investeringar och rörelsekostnader 

medan regelverket för artikel 9 är binärt, antingen 
är det en hållbar investering eller inte. Det finns 
i dagsläget inget gränsvärde för hur stor andel av 
ett bolags verksamhet som ska vara i linje med 
taxonomin för att bli en ”hållbar investering”.

Rapporteringsmässigt ska fonden rapportera hur 
stor andel av fonden som är investerad i aktiviteter 
som lever upp till kraven i taxonomin. I dagsläget är 
det dock inte möjligt då bolagen fonden investerar 
i själva först i årsrapporten avseende 2021 kommer 
rapportera hur stor andel av deras verksamhet som 
omfattas av taxonomin för att nästa år rapportera hur 
stor del som faktiskt uppfyller kraven. 

Så hur gör ni rent praktiskt?

Vårt ramverk bygger på FN:s Globala mål (Sustainable 
Development Goals eller SDG), en del av FN:s 
Agenda 2030 som innehåller 17 övergripande mål 
och 169 undermål, många med inriktning på just miljö 
och sociala faktorer. För mer detaljer om hur vi gör, 
se avsnittet Carnegie Fonder SDG Taxonomi och för 
praktiska exempel på bolag hänvisar vi till avsnittet 
om fondens tio största innehav.
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KLASSIFICERING AV FONDER
 » Artikel 6. Integrerar hållbarhetsrisker 

eller förklarar varför man inte gör det. 
Integration av ESG är redan ett krav enligt 
andra regelverk.

 » Artikel 8. Fonden främjar ESG men saknar 
uttalat hållbarhetsrelaterat mål. Exkludering 
och integrering är inte nödvändigtvis 
tillräckligt för artikel 8. Breda sektor-, lands- 
och blandfonder.

 » Artikel 9/mörkgrön. Fonden har hållbara 
investeringar som mål. Målet ska ligga i 
linje med aktiviteterna definierade i EU:s 
taxonomi. Målet ska utmanas, följas upp och 
mätas kvantitativt. Impact- och temafonder 
där hållbarhet styr val av bolag.

CARNEGIE ALL CAP

Klassificering av fonder
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EN TRENDSPANING

Det finns ett tydligt 
FÖRE OCH EFTER
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”Enigheten är större kring gas som en 
problematisk energikälla, något som varit en av 
stötestenarna kring vad som ska klassas som en 
hållbar energikälla. ”

Det har varit ett händelserikt år på hållbarhetstemat. 
Priset på utsläppsrätter skenade och berättade en hel 
del om att 2021 var året då vi fick ett vaccin och kunde 
öppna upp efter pandemi. 2021 var också året då vi fick vi 
uppdaterade utsläppsmål under COP26 och världen stod 
till synes enade i kampen mot CO2-utsläppen. 

Mot slutet av perioden blev ökade energipriser alltmer 
i fokus. Våra höga ambitioner om omställning började bli 
kännbart kostsamma när kyla och stiltje i Europa, nedlagda 
kärnkraftverk och oförmågan att lagra energi tvingade 
elbolagen att förlita sig på dyr importerad gas. 

Den 28 februari 2022 ändrades allt över en natt när 
Ryssland invaderade Ukraina. Det finns ett tydligt före 
och efter gällande vår syn på vår granne i öst och vår 
upplevda säkerhet i Europa när en lång period av fred 
i närregionen nu är bruten. I en bredare bemärkelse 
har Europas energipolitik och inställningen till globala 
försörjningskedjor troligtvis också förändrats över en natt.

VAD BETYDER EGENTLIGEN HÅLLBARHET?

Det blir plågsamt uppenbart att hållbarhet inte bara 
handlar om miljö och klimat. Hållbarhet handlar även om 
tillförlitlighet och trovärdighet och om regelefterlevnad 
på högsta nivå. Mot den bakgrunden behöver vi göra 
saker annorlunda i framtiden och till argumenten om 
policy, reglering och hög klimat- och miljöambition kan 
vi nu lägga tydliga ekonomiska och geopolitiska skäl för 
omställning. 

Hållbarhetstemat har allt annat lika förstärkts av den 
senaste tidens händelser. Västvärlden står fortsatt enade i 
klimatkrisen och EU fortsätter vara den mest framåtlutade 
aktören på den globala arenan. Viljan är uppbackad av 
reglering och finansiering och målet var redan tidigare att 
vända kapitalströmmarna från det bruna och förorenande 
till det gröna, cirkulära och förnyelsebara. Dessutom 
är enigheten större kring gas som en problematisk 
energikälla, något som varit en av stötestenarna kring vad 
som ska klassas som hållbart. En inte allt för vild gissning 
är dock att sista ordet i EU inte är sagt. 

Vi ser också att begreppet hållbarhet delvis håller på att 
byta skepnad. Pandemin har fått många företag att se över 
sina leveranskedjor och kriget i Ukraina kan nog också 
komma att påverka vilka bolagen gör affärer med och 
hur. Listan på bolag som på olika sätt stoppat verksamhet 
och leveranser till Ryssland kan göras lång, alltifrån 

internationella jättar som McDonalds, Apple och Pepsi 
till svenska företag som Volvo, Atlas Copco och H&M. Vad 
kommer krävas för att de ska öppna sin ryska verksamhet 
igen och hur påverkar detta deras investeringsvilja i 
andra ickedemokratiska länder när man nu upplever 
värsta scenariot? Vidare ser vi att inställningen till militär 
verksamhet och försvar håller på att ändras. 

HÖG KOSTNAD ATT INTE GÖRA NÅGOT 

Så vad innebär det för oss investerare med fokus på att 
välja in hållbara bolag och affärsmodeller? Det är ett 
rimligt antagande att vi kommer få vänja oss vid en längre 
tid av höga energipriser. Detta lär öka viljan att investera 
för stabila, fossilfria och oberoende försörjningskedjor 
för energi. Vi behöver både ställa om genom elektrifiering, 
minskad energikonsumtionen och energieffektivisering 
såväl som att öka utbyggnaden av nya energikällor. 
Det sistnämnda kräver förändring i vissa politiska och 
administrativa processer så som snabbare tillståndsgivning 
och ökad finansiering. 

En sak är dock säker, kostnaderna för att inte ställa om 
är redan här. Aldrig har väl kostnaden för att inte göra 
något varit så plågsamt uppenbar och så mycket högre än 
kostnaden för att ställa om. 

I denna strukturella och långa megatrend kommer 
bolag med rätt produkter och tjänster utvecklas från 
små lokala nischprodukter till globala spelare. Bolag 
som ligger i framkant att ställa om sina metoder och 
processer kommer att kunna ta betalt för det samtidigt 
som bolag som tillhör den gamla regimen långsamt fasas 
ut. Omställningsprocessen skyndas på och blir en naturlig 
del av systemet. 

Att hålla ögonen på den trenden, välja bolag med 
rätt kultur, ambition och förhållningssätt till hållbarhet 
samt en ledning med rätt kompetens att leda bolagen 
in i omställningen tror vi är rätt strategi för att hitta 
framtidssäkrade bolag. 
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Carnegie All Cap steg under 2021 med 31,9 procent. 
Nettoflödena i fonden uppgick till 903,8 miljoner 
kronor och värdet vid årsskiftet var 1 miljard kronor.

FÖRVALTNING

Börsåret har varit händelserikt och starkt. Gigantiska 
statliga räddningspaket har lyckats att hålla stora delar 
av ekonomin flytande under pandemin samtidigt som 
stigande tillgångspriser hjälpt småsparare att hålla 
riskaptiten uppe. Parallellt presenterade beslutsfattare 
i flera delar av världen enorma infrastrukturpaket för 
att ytterligare stimulera ekonomin och klara den gröna 
omställningen. En normalisering efter pandemin och 
en efterfrågedriven konjunktur eldade på uppgången 
under första delen av året. 

Denna synkroniserade investeringsvilja från 
privatpersoner, offentlig och privat sektor skapade 
dock en sällan skådad efterfrågeboom som var svår 
att möta. Flaskhalsarna blev uppenbara och risken för 
kortsiktig överhettning överhängande. 

Redan under våren började räntorna stiga och 
inflationsoron sprida sig inom investerarkollektivet. 
Frågorna är många kring hur övergående 
inflationsimpulserna är och om man verkligen kan 
blåsa faran över gällande pandemin. Till detta kan 
läggas minskade stödköp från centralbanker och 
avslutade räddningspaket. Detta till trots lyckades 
börsen skaka av sig oron och avlutade 2021 upp 
närmare 40 procent och på årshögsta. 

Årsrapport för 
Carnegie All Cap

2021 var ett händelserikt år även för Carnegie All Cap, då 
fondens hållbarhetsfokus fördjupats och förtydligats:  

 » Anna Strömberg har anställts som ny förvaltare av fonden, 
samt som hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder.

 » Fonden fick ett nytt namn, Carnegie All Cap, för att 
förtydliga fokus på hållbara bolag i alla storlekar.

SAMMANFATTNING
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Fonden klassificerades som artikel 9/mörkgrön enligt EU:s 
SFDR-förordning och har därmed formaliserat hållbara 
investeringar som målsättning. Intresset för temat hållbarhet 
har vuxit sig allt starkare under året både från investerare, 
bolag och världssamfundet. 

Under hösten genomfördes COP26 där länderna 
uppdaterade sina utsläppsmål. Det råder viss oenighet om 
detaljerna men världssamfundet är enigt om behovet av 
omställning bort från fossilt för att klara klimatkrisen. 

I hjärtat av omställningen står elektrifiering, digitalisering 
och effektiv resursanvändning. Det skapar stora möjligheter 
för bolag med rätt produkter och tjänster, däribland 
innehaven i ABB och Hexagon som gått starkt under året. 

Vi kan även se tillbaka på ytterligare ett starkt år för 
många luft- och ventilationsrelaterade bolag som Nibe, 
Lindab och Nederman. Att öka renoveringstakten står högt 
på EU:s och i allt högre grad även USA:s agenda. 

Däremot har utvecklingen för bolag med koppling till 
förnyelsebar energi och hållbara proteiner varit svag. Här 
hittar vi fondens investeringar i vindrelaterade OX2 och 
Arise samt mat- och proteinbolagen Midsona och Scandi 
Standard.

FRAMTIDSUTSIKTER 

Vi kan se tillbaka på många år av stark börsutveckling. 
Hållbarhetsfrågan har uppgraderats från en etikfråga 
till en fråga om affärsmöjligheter. Bolag med stark 
hållbarhetskoppling har tillsammans med andra 
tillväxtbolag fått en uppvärdering, delvis motiverat av en låg 
diskonteringsränta. 

Det har skapats ett gap mellan prissättningen av 
traditionella bolags hållbarhetsmöjligheter och bolag som 
fått en hållbarhetsstämpel, vilket ger investeringsmöjligheter 
för oss generella investerare med hållbarhet som mål för 
våra bolagsval. 

Vi söker en balans i portföljen mellan stora och små 
bolag samt mellan banbrytande innovativa bolag och 
traditionella aktörer med rätt produkter som erbjuds nya 
tillväxtmöjligheter när vi ställer om.
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THOR  är vårt egenutvecklade verktyg för 
hållbarhetsanalys som vi utvecklade under 2019 och sedan 
dess använder på alla befintliga och nya investeringar. 

Förutom att anspela på åskan och vädrets gud och 
människans beskyddare är det även en akronym för de 
fyra ledord vi anser genomsyra analysarbetet:

LIVET MED THOR

VÅRT ANALYSVERKTYG

T
H
O
R

TANGIBLE

Vi analyserar konkreta risker och 
möjligheter.

HOLISTIC

Vi tar ett större grepp och tittar inte 
bara på finansiella aspekter eller bara 
på ESG-aspekter.

ORIGINAL

Vi gör vår egen analys. Alltid. 

REALISTIC

Analysen bygger på objektiv data och 
rimliga antaganden.

Varför skapa ett  eget verktyg ?

Carnegie Fonder är en långsiktig ägare som investerar 
i ”bra bolag”. För oss innebär ”bra” ett välskött bolag 
med en hållbar affärsmodell som möjliggör god långsiktig 
avkastning för våra andelsägare. 

Sedan starten 1988 har Carnegie Fonder kännetecknats 
av koncentrerade portföljer, långsiktighet, en mycket 
god kännedom om bolagen (baserat på egen analys och 
möten med våra bolag), samt ett aktivt ägande där vi finns 
till hands för att stötta bolagen i att skapa god långsiktig 
avkastning. Sammantaget har denna investeringsmodell 
inneburit att vi investerat i väldigt få bolag som inte 
motsvarat våra förväntningar på att vara just ”bra”. Vi 
tolkar detta som att vårt investeringssätt fungerar väl 
och hjälper oss att hitta och välja in de bolag som just 
har en hållbar affärsmodell som möjliggör god långsiktig 
avkastning för våra andelsägare.

Över tid har finansmarknaden och investerare blivit 
alltmer medvetna om att hållbarhetsfaktorer på olika 
sätt väsentligen kan påverka ett bolags position och 
attraktivitet som investering. På Carnegie Fonder har vi 
under en längre tid tagit hänsyn till hållbarhetsfaktorer 
eftersom vi vet att en klok och strategisk hantering 
av väsentliga hållbarhetsaspekter är ett av de främsta 
kännetecknen på ett ”bra” bolag med förmågan att 
förstå vad som krävs för att växa sig starka för att kunna 
generera avkastning i framtiden. 

”En klok och strategisk hantering av väsentliga 
hållbarhetsaspekter är ett av de främsta 
kännetecken på ett “bra” bolag. 
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”THOR hjälper oss att på ett strukturerat sätt 
identifiera bolagens förbättringsmöjligheter och 
vi har haft flera dedikerade bolagsmöten där vi 
gått igenom de punkter vi identifierat. ”

Hur g jorde vi? 

För oss är det självklart att vi baserar våra 
investeringsbeslut på vår egen analys. För att integrera 
hållbarhetsfaktorer i besluten såg vi det som självklart 
att vi också gör vår egen analys inom de områden som 
omfattas av begreppet hållbarhet. Därför tog vi beslutet 
att utveckla ett eget verktyg och göra det på ett sätt som 
passar vårt sätt att arbeta. 

THOR är således verkligen ett verktyg av och för 
Carnegie Fonders fondförvaltare. Vår utgångspunkt var 
att strukturera och formalisera de hållbarhetsfaktorer vi 
redan tittar på sedan tidigare. 

I utvecklingsprocessen var alla förvaltare inblandade och 
grunden i verktyget är ett antal frågor som våra förvaltare 
tycker att man bör fråga sig, och ibland bolaget i fråga, för 
att säkerställa att det är vad vi kallar ”bra bolag”. 

Till det har vi adderat de datapunkter vi anser vara mest 
centrala, alltifrån styrelsesammansättning till utsläpp av 
växthusgaser, materialanvändning och statistik över antal 
arbetsplatsolyckor. 

Allt syftar till att våra förvaltare ska känna till vilka risker 
och möjligheter ett bolag har inom miljö, sociala faktorer 
och bolagsstyrning, både kvantifierbara och kvalitativa 
faktorer. 

Vad har vi  lärt  oss efter två år  med 
THOR?

Sedan vi lanserade verktyget internt i slutet av 2019 
har alla fondernas befintliga investeringar och alla 
nyinvesteringar analyserats i verktyget, vi har även hunnit 
med ett varv med årlig uppdatering av befintliga analyser. 
Totalt närmar vi oss 600 analyserade bolag. 

En tydlig fördel vi lärt oss av användandet är hur 
analysen kan förstärka och användas i vår roll och 
ambition som ansvarstagande ägare. Som aktiva förvaltare 
har vi ju fördelen och förmånen att välja bolag vi tycker 
om och vi har också klara incitament att hela tiden få 
bolagen att bli bättre. Det ökar bolagets värde och är 
därmed till gagn för fondernas andelsägare. 

THOR hjälper oss att på ett strukturerat sätt identifiera 
förbättringsmöjligheter och vi har haft flera dedikerade 
bolagsmöten där vi gått igenom punkter vi identifierat. 

Vi har också insett att det finns, och måste finnas, ett 
visst mått av subjektivitet i en hållbarhetsanalys, precis 
som det gör i finansiell analys. Det finns väldigt många 
kloka tankar från våra förvaltare som måste få ta plats i 

analysen och vi vill se till att tankarna tas tillvara på bästa 
sätt, utan att det för den sakens skull blir godtyckligt. 

Framtiden

Vi kommer fortsätta att utveckla och förfina verktyget 
och räknar med att THOR  är ”färdigt”, det ligger i sakens 
natur. Vi har en intern arbetsgrupp som träffas var sjätte 
vecka för att diskutera bland annat gjorda analyser och 
utvecklingsförslag för verktyget. Vi kommer också fokusera 
en hel del på att integrera de europeiska regelverk inom 
hållbara investeringar som nu rullas ut, främst den så 
kallad Disclosureförordningen och EU:s taxonomi.

Även om vi tycker alla att investeringar vi gör är 
hållbara så harmoniserar vi också vår definition av hållbar 
investering med EU:s, så långt det är möjligt (praktiska 
detaljer saknas fortfarande) vilket främst påverkar våra två 
”mörkgröna” fonder i dagsläget. Det innebär att vi tagit 
fram ett verktyg i verktyget för att hitta och klassificera 
bolag som bidrar till miljö- eller sociala mål.

Vi är stolta över vårt verktyg och det faktum att det 
verkligen är vårt.



DATAKATEGORIER VI ANALYSERAR I THOR SAMMANSTÄLLS 
TILL ETT BETYG INFÖR EN INVESTERING

P R O C E S S

THOR

BETYGSSKALA THOR

Mycket stark
Tilldelas i regel bolag som utöver nedan kriterier 
även anses ha särskilt väl integrerat den relevanta 
sektionen i deras verksamhet och strategi. Det 
kan även tilldelas bolag som kan anses vara 
best-in-class (inom till exempel sektor) eller där 
arbetet eller bilden anses ”så bra det kan vara” 
(exempelvis en ägarbild vi inte tycker kan bli 
bättre).

Stark
Vi anser att bolaget bedriver ett starkt arbete 
inom valt område. Detta kan vara relativt 
sektorkollegor, eller den regionala eller globala 
marknaden. Stark ska kännetecknas av att 
våra grundförväntningar motsvaras samt en 
god transparens, till exempel att relevant data 
redovisas, demonstrerad medvetenhet om 
relevanta risker och möjligheter kopplade till 
hållbarhet och gärna att det finns konkreta och 
mätbara mål kopplade till dessa områden.

Adekvat 
Vi anser att bolaget lever upp till våra 
grundförväntningar inom valt område.

Otillräcklig
Bolagets arbete anses inte leva upp till våra 
förväntningar inom valt område eller är 
obefintligt.

Fördelning THOR-betyg 31 dec 2021

STARK 67,7%
MYCKET STARK 3,6%
ADEKVAT 26%
KASSA 2,7%



ETT RAMVERK FÖR 
ARTIKEL 9/MÖRKGRÖNA FONDER

SDG TAXONOMI
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EU:s nya förordning SFDR började gälla 10 mars 
2021 och med denna kom nya klassificeringar för 
värdepappersfonder. 

Carnegie Fonder har valt att klassificera fonderna 
Carnegie All Cap och Carnegie Listed Infrastructure enligt 
artikel 9/mörkgrön i denna förordning vilket innebär att 
fonderna har hållbar investering som målsättning.

Att göra ”hållbara investeringar” innebär enligt vår 
tolkning av SFDR i korthet att investera i ekonomiska 
aktiviteter som bidrar till ett eller flera miljömål eller 
sociala mål.  Vi förklarar här hur vi använder FN:s Globala 
mål som ramverk för hållbara investeringar.

VAD ÄR FN:S GLOBALA MÅL?

År 2015 antog världens stats- och regeringschefer 
Agenda 2030, en ny utvecklingsagenda och globala mål 
för hållbar utveckling. Målen är den mest ambitiösa 
överenskommelsen som någonsin antagits av världens 
ledare. Syftet med Agenda 2030 är att till 2030 uppnå fyra 
saker: 

 » Att avskaffa extrem fattigdom. 

 » Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 

 » Att främja fred och rättvisa. 

 » Att lösa klimatkrisen. 

För att uppnå dessa mål har FN formulerat 17 olika 
mål (SDG:s), och respektive mål har 169 delmål som 

konkretiserar hur en hållbar utveckling ska nås och drygt 
230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras 
och följas upp. 

HUR DELAR VI  UPP MÅLEN? 

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre 
dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet. SDG-målen är utformade utifrån 
ett perspektiv på landnivå, men det finns företag som 
tillhandahåller produkter eller tjänster som direkt eller 
indirekt kan relateras till specifika SDG-mål, eller som 
rent utav behövs för att dessa mål ska uppnås. 

Men hur delar vi på Carnegie Fonder upp de 17 målen i 
vår hållbarhetsanalys? 

En del av målen rör ämnen som vi anser att alla företag 
bör arbeta aktivt med, och åtminstone inte aktivt arbeta 
mot, till exempel att sträva efter jämställdhet. Man bör 
också ha i åtanke att inte alla mål är investeringsbara, till 
exempel mål 12.6 ”Uppmuntra företag, särskilt stora och 
transnationella företag, att anta hållbar praxis och att 
integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel” 
som mäts genom antalet företag som publicerar 
hållbarhetsrapporter.

Förutom de 17 globala målen tar vi även EU:s taxonomi 
i beaktning i vår analys. EU:s taxonomi omfattar i dagsläget 
sex stycken miljömål, varav EU hittills har specificerat 
detaljregler för två av dessa: climate mitigation och climate 
adaption. Det övergripande målet för hela taxonomin är 
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climate action (likt SDG 13) vilket innebär att alla bolag på 
något sätt ska arbeta med klimatomställningen och därför 
anser vi att målet är universellt och ej investerbart. 

Även om inte alla bolag vi investerar i har en 
verksamhet direkt relaterad till FN:s Globala mål ställer vi 
höga krav på vilka mål alla bolag bör arbeta mot. 

HUR SER PROCESSEN UT? 
1. Fokus på tjänster och produkter

Startpunkten för analysen är hur stor del av bolagets 
verksamhet som kan hänföras till SDG-målen. Vi 
kvantifierar hur stor del av bolagets omsättning som kan 
hänföras till respektive SDG och underliggande target. Kan 
endast en liten del av bolagets omsättning relateras till 
målen eller bidrar majoriteten av bolagets verksamhet till 
att uppfylla något eller några av dessa mål? 

För att kunna göra korrekta överväganden har vi tagit 
fram en intern ”guidebook” som består av riktlinjer och 
exempel för vad som kan respektive inte kan anses bidra 
till målen för olika sektorer.

2. Segmentering

Vi har valt att segmentera bolagen vi analyserar i tre 
kategorier, beroende på hur stor andel av omsättningen 
som kan relateras till SDG-målen:

 » Låg

 » Medel

 » Hög
Vi anser att bolag som har en majoritet av sin 

omsättning (>50%) kopplade till målen tillhör kategorin 
hög, medan bolag som kan relatera 25-50% av sin 
omsättning till SDG:erna tillhör kategorin medel. Sist men 
inte minst anser vi att bolag som kan koppla 0-25% av sin 
omsättning till målen hör hemma i kategorin låg. 

3. Lösningsbolag eller omställningsbolag?

Vi klassificerar bolag som antingen lösningsbolag eller 
omställningsbolag beroende på vilket sätt bolaget 
bidrar till hållbara målen. Ett lösningsbolag säljer 
produkter och/eller tjänster som ”löser” ett eller flera 
hållbarhetsproblem. Ett omställningsbolag däremot håller 
aktivt på att ställa om sin initiala verksamhet för att bli 
mer hållbara i framtiden (2030) och i och med detta 
bidrar till ett hållbarare samhälle.

4. Kvalitetssäkring med THOR 

När vi klassificerat bolaget enligt ovan analyserar vi 
bolaget i vårt analysverktyg THOR som bland annat har 
SDG-målen som grund. I THOR kontrollerar vi bland 
annat att bolaget i fråga inte gör någon betydande skada 
för de övriga hållbarhetsmålen (do no significant harm, 
DNSH). I korta ordalag innebär det till exempel att ett 
bolag som arbetar med att bygga vindkraftverk inte får 
göra detta med hjälp av barnarbete då detta strider 
mot andra hållbarhetsmål även om de uppfyller ett 
hållbarhetsmål med att bygga vindkraftverk. 

SLUTSATS

Sammanfattningsvis har vårt SDG-ramverk många styrkor. 

 » I vår analys använder vi oss av FN:s Globala mål som 
är välbekanta för såväl oss, bolagen vi investerar i och 
för våra fondandelsägare.

 » Outputen från modellen är kvantifierad, transparent, 
enkel och begriplig.

 » I vårt ramverk kan vi hitta bolag som både bidrar 
till miljömål eller sociala mål. Vi kan även säkerställa 
att bolaget inte gör skada på de andra målen, det vill 
säga iakttagande av viktiga ”do no significant harm”-
aspekter. 

Vår analys hjälper oss att hitta vinnarna, det vill säga bolag 
med strukturell tillväxt och/eller en begränsad nedsida 
och undvika hållbarhetsrelaterade riskerstrukturell tillväxt 
och/eller en begränsad nedsida.



AKTIVT ÄGANDE

SÅ AGERAR VI
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Att föra dialog med bolagen och agera aktivt som ägare 
är en självklarhet för oss på Carnegie Fonder. Det har 
det varit sedan starten 1988. År 2021 var liksom 2020 
ett speciellt år då samtliga stämmor i Sverige till följd av 
pandemin enbart tillät poströstning. För Carnegie All Cap 
röstade vi på 51 av de 51 stämmor vi hade möjlighet att 
rösta på. 

Förfarandet med digitala stämmor har sannolikt 
inneburit både för- och nackdelar. En fördel är att 
poströstning eller digitalt deltagande möjliggjort för fler 
aktieägare att delta, i synnerhet för de som annars har 
svårt att delta av geografiska skäl. Då frågor till styrelse 
och ledning behövt ställas skriftligt har förmodligen antalet 
frågor påverkats negativt. I likhet med tidigare år har 
Carnegie Fonder i de allra flesta fall röstat för förslagen 
lagda av styrelse och valberedning för Carnegie All Caps 
portföljbolag, närmare bestämt 100 procent av förslagen. 

Det kan förefalla vara konstigt då vi rimligen har bäst 
kunskap om de svenska bolagen och därför skulle tänkas 
ha synpunkter på just dessa.

Det kan förklaras med den svenska (nordiska) 
bolagsstyrningsmodellen där aktieägarna utser styrelse och 
styrelsen utser vd, inte tvärtom. För att stämmorna ska ha 
förankrade förslag att ta ställning till har valberedningarna 
ofta en avgörande roll. 

Dessa valberedningar har kontakt med andra ägare och 
olika synpunkter vävs samman till ett konsensusförslag 
i svensk anda. Nu har valberedningen främst i uppgift 
att föreslå styrelseledamöter, revisorer och ersättningar 
till dessa grupper. Men bolagens styrelse använder 
ofta valberedningen som bollplank för andra förslag 

som ska behandlas på stämman, såsom förändringar i 
kapitalstrukturen och ledningens ersättningar. 

Ägarna har därför långt innan stämmorna äger rum 
haft möjlighet att påverka förslagen. Därigenom blir det 
mycket sällan situationer där ägarna är oense på stämman. 
Inför årsstämmorna 2021 ingick Carnegie Fonder i tre 
valberedningar kopplade till Carnegie All Cap: Holmen, 
NCC och Nordic Waterproofing.

Pandemin ledde även till att de flesta påverkansdialoger 
vi hade under året fördes på digital väg. Fonden har haft 
17 dokumenterade påverkansdialoger varav 15 proaktiva 
och två reaktiva. Vi förde diskussion med ett antal innehav 
om hållbarhetsfokus och förbättringsåtgärder. Momentum 
och NCC är exempel på det. Momentum har påbörjat sitt 
hållbarhetsarbete och vi ser möjligheter att grundligare 
kartlägga, mäta och målsätta risker och möjligheter. 

Vad gäller NCC uttryckte vi bland annat önskemål 
om att bolagets ambitiösa miljömål också valideras 
av Science Based Targets Initiative, och önskemål om 
en tydligare kvantifiering av produktportföljen utifrån 
hållbarhetsfaktorer. Vi har även uppmanat Arise, Annehem 
och Nordic Waterproofing att förbättra delar i sin 
rapportering. 

Ett annat bolag vi förde en påverkansdialog med var 
Scandi Standard som till sist ledde till att vi valde att 
sälja vårt innehav i bolaget. Inför årsstämman kunde vi 
konstatera att ledningen fått full utdelning på bolagets 
incitamentsprogram, trots att aktiekursen sjunkit. Vi avstod 
från att ge stöd till programmet på stämman. 

Vidare har brister vid ett par tillfällen under året 
uppdagats i bolagets produktionsprocess. Vid stämman 



tillsattes en ny ordförande och även bolagets vd har 
bytts ut vilket är positivt. Trots det valde vi att avyttra 
fondens innehav i Scandi Standard i väntan på en tydligare 
förbättring gällande kultur och interna processer i bolaget.

Baserat på erfarenheterna från 2021 planerar Carnegie 
Fonder att i vårt ägarengagemang under 2022 fokusera på 
följande områden:

» Styrelsens sammansättning. Flera bolag har styrelser
som har en besvärande ojämn könsfördelning. Då vi
tror att bolagen på sikt främjas av en bättre balans
avser vi att verka för att fler kompetenta kvinnor
föreslås som styrelseledamöter.

» Aktieägande. I syfte att likställa styrelseledamöters
och vd:s intressen med aktieägarnas ska såväl
styrelseledamöter som vd ha ett betydande
aktieägande.

» Klimatrelaterat mål. Vi uppmanar portföljbolagen att
sätta ett klimatrelaterat mål som är vetenskapligt
verifierat – ett så kallat ”Science Based Target” (SBT).

» Rörlig ersättning. Denna ska länkas till såväl
finansiella nyckeltal som relevanta, transparenta och
kvantifierbara mål för hållbarhetsfrågor. Allt fler bolag
inför hållbarhetskriterier för rörlig ersättning. Vi avser
att försöka påskynda denna process och verka för
att transparens råder avseende såväl målen i sig som
måluppfyllnaden.

Uppföljning av Carnegie All Caps 
hållbarhetsarbete, utdrag från Carnegie 
Fonders årsrapport för 2021

Carnegie All Cap har valt in 

Sedan den 10 mars 2021, då SFDR trädde i kraft, 
har fonden (förutom kassan) varit investerad i 
bolag som bidrar positivt till FN:s Globala mål. 
Vid årsskiftet var 50, 34 och 12 procent av fonden 
investerad i bolag med hög, medelhög respektive 
låg koppling till dessa och bidrog med 16,5, 11,7 
och 5,1 procent till fondens avkastning. De Globala 
mål med störst representation är Hållbar energi 
för alla, Hållbara städer och samhällen samt Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur. 70 procent av 
fondens tillgångar har varit investerade i bolag med 
betyg Strong eller Very Strong i vårt analysverktyg 
THOR. Dessa bolag har bidragit med 22 procent 
till fondens avkastning. Fonden har vid årets slut 31 
procent investerat i bolag som satt utsläppsmål som 
verifierats vetenskapligt (enligt Science Based Targets 
initiative) och ytterligare 15 procent som avser få 
sina mål verifierade. 

Carnegie All Cap har valt bort

Fonden har exkluderat 13 bolag enligt Carnegie 
Fonders policy, vilket motsvarar 5 procent av 
marknadsvärdet i index och har bidragit med 
2 procent av dess utveckling. Vår syn är att 
exkluderingar över tid kommer ha en neutral 
påverkan på fondens avkastning. 

LÄS MER I  CARNEGIE FONDERS HÅLLBARHETSPOLICY.

https://www.carnegiefonder.se/app/uploads/file-manager/pdfer/Ansvarsfulla%20investeringar/Policy%20Ansvarsfulla%20Investeringar.pdf
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Uppföljning SDG Taxonomi

2020

7,75
2021

7,53

Koldioxidintensitet

SSAB

Innehav CO2 Vikt %

152,75 2,54

Essity 22,54 4,10

Munters 15,98 1,57

Topp tre bolagsinnehav  
Koldioxidintensitet

Åtagande

SBT Antal bolag Vikt %

9 30,54

Godkända 6 15,05

Total 15 45,59

Science Based Targets 2021

Staplarna visar andelen av Carnegie All Caps aggregerade 
omsättning som ligger i linje med respektive SGD beräknat 
enligt ramverket beskrivet på sidan 13.
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CARNEGIE ALL CAP

Tio största 
INNEHAVEN
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Ett av de ledande bygg- och 
projektutvecklingsföretagen med fokus på Norden, 
Europa och USA. Verksamheten spänner över 
bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling 
och byggverksamhet såsom att bygga samt 
renovera byggnader och infrastruktur.

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

Skanska har tagit en ledande position när det 
gäller grönt byggande, inte bara inom fastigheter, 
utan även i infrastrukturdelen. Detta kommer 
att vara en avgörande framgångsfaktor och 
konkurrensfördel. I alla delar av planerings-, 
projekterings- och anbudsprocesser kommer 
detta att vara centralt på de marknader där 
Skanska verkar. Med strategin Journey to Deep 
Green™, tydliggör Skanska sin strävan efter att 
skapa byggnader och infrastruktur med nära 
noll miljöpåverkan och minskade långsiktiga 
driftskostnader.

Hållbarhetsrelaterade risker 

Korruption och anbudsförfarande är den största 
ESG-risken och att anställda i bolaget bryter mot 

interna eller externa regelverk. Det gäller framför 
allt inom anti-korruption, hälsa och säkerhet, samt 
arbetsvillkor. I en projektbaserad verksamhet som 
i byggbranschen, är styrningen och kontrollen 
svårare än i en fast verksamhet. Inte minst är 
det en utmaning i underentreprenörsledet. 
Klimatrisken bedömer vi vara begränsad, då 
Skanska har en stark klimatstrategi.

Bolagets bidrag till FN:s Globala 
mål 

Skanska är ett lösningsbolag som med 36% av sin 
omsättning bidrar till SDG nr 3.8, 4.3, 6.1, 7.2, 9.1, 
9.4, 11.6.
 » Som andel av orderingången har vi räknat 

in andelen byggnation av vårdbyggnader och 
sjukhus, renovering av skolor och universitet, 
ett nytt vattenförsörjningssystem i Oslo, 
projekt inom förnybar energi, utveckling av 
järnvägar, vägar och broar samt, renovering 
och förbättring av befintlig infrastruktur. 

 » Vidare är 98% av försäljningsvärdet av 
kommersiella fastigheter miljöcertifierade.

Läs mer: www. skanska.se

ABB är ett ledande industribolag med säte i 
Schweiz. Bolagets verksamhet bedrivs inom fyra 
affärsområden; elektrifiering, robotics, automation 
och motion som alla syftar till att öka effektivitet, 
begränsa resursanvändning och skapa hållbara 
värdekedjor. 

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

ABB är väl positionerade för tillväxten 
inom elektrifiering och digitalisering av 
energitransmission, automatisering och förnyelsebar 
energi. 60% av portföljen kommer från lösningar 
inom energi och resurseffektivitet exempelvis 
digitala lösningar för fastigheter, infrastruktur och 
grön energi.  

Hållbarhetsrelaterade risker 

Vi ser att den största risken är kopplad till att 
ABB är ett stort globalt företag med förgreningar 
och dotterbolag över hela världen. En komplex 
organisation innebär alltid risker att anställda i 
bolaget bryter mot interna eller externa regelverk. 
Vi anser att bolaget har ett gott skydd och 
ambitiösa policies på plats för att skydda företaget i 
dagsläget.

Bolagets bidrag till FN:s Globala mål 

ABB är ett lösningsbolag som med 38% av sin 
omsättning bidrar till SDG nr 7.2, 7.3, 11.2, 14.1. 
 » Av ABB:s totala exponering mot hus och 

byggnader uppskattas till en tredjedel gå till 
renoveringar.

 » Inom Robotics till bilproduktion beräknas 
hälften vara elbilar.

 » ABB har exponering till spårtransporter inom 
segmenten EP och Motion.

 » ABB har positiv exponering till elektrifiering 
av gruvor och papper och kartonger och 
därmed mot ökad efterfrågan av koppar och 
substitution av plaster.  

 » ABB har exponering till elektrifiering av 
hamnar.

Läs mer: www. abb.com

Skanska -  bygger ny infrastruktur

ABB -  begränsar resursanvändning och skapar hållbara värdekedjor

PORTFÖLJEN
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Hexagon är ett globalt företag som genom sina produkter inom 
digitalisering och automatisering hjälper sina kunder att öka 
effektivitet, produktivitet, kvalitet och säkerhet. Kundregistret 
sträcker sig över allmän industri, infrastruktur och offentlig 
förvaltning. 

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

Enligt Hexagon är ”hållbarhet den största affärsmöjligheten 
i vår tid”.  Lösningarna bolaget erbjuder driver stads- och 
produktionsekosystem i riktning mot att bli alltmer ihopkopplade 
och autonoma vilket i sin tur leder till påvisbara effekter 
som reducerat svinn, stillastående maskiner, reducerad vikt i 
komponenter och ökad effektivitet i förnyelsebar energi för att 
nämna ett par. Bolaget gynnas över lag av investeringar i nya, hållbara 
och förnyelsebara värdekedjor. 

Hållbarhetsrelaterade risker 

Som andra bolag med lång historik av att köpa bolag har Hexagons 
redovisningsprinciper från tid till annan varit ifrågasatta. Detta är 

något vi är vaksamma på. I övrigt är den största hållbarhetsrisken 
kopplat till Hexagons storlek och globala exponering vilket alltid 
innebär en förhöjd risk att anställda i bolaget bryter mot interna 
eller externa regelverk. Vi anser att bolaget har ett gott skydd och 
ambitiös policy på plats för att skydda företaget i dagsläget.

Bolagets bidrag till FN:s Globala mål 

Hexagon är ett lösningsbolag som med 66% av sin omsättning bidrar 
till SDG nr 9.1, 9.4, 11.2.
 » Vi har sett till andelen av segmentet Geospaital Enterprise 

Solutions som är exponerat mot lantmäteri, råvaror, 
infrastruktur, offentlig säkerhet och bygg samt andelen av 
segmentet Industrial Enterprise Solutions som är exponerat 
mot elfordonstillverkning.

Läs mer: www. hexagon.com

Nibe tillhandahåller bland annat värmepumpar, 
ventilationsprodukter, element och kaminer. 
Bolaget är skickligt på att integrera förvärv 
och koncernen består av över 100 bolag och 
varumärken.

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

Investeringen i Nibe handlar fullt ut om 
möjligheterna vi ser för bolaget som erbjuder 
hållbara energilösningar som minskar utsläppen 
av växthusgaser till atmosfären jämfört med 
traditionella lösningar. Ur hållbarhetssynpunkt 
har bolaget en stor möjlighet att göra ytterligare 
positiva avtryck genom att vidga sitt erbjudande 
inom kommersiellt bruk. Vidare har bolaget en 
möjlighet att öka sin geografiska närvaro till Asien 
där man idag har en mycket begränsad närvaro. 
Nibe kommer byta ut kylmedlet de använder idag 
mot mindre miljöfarliga (lägre GWP-värden) vilket 
skulle vara en tydlig hållbarhetsvinst såväl som ge 
dem en ökad andel taxonomirelaterad omsättning, 

Hållbarhetsrelaterade risker 

Nibe har historiskt vuxit via förvärv vilket i sig 
erbjuder en utmaning så förvärvade bolag inte 
kommit lika långt i sitt arbete som Nibe i övrigt. 

Utöver affärsområdet Climate solutions är Nibe 
även aktiva inom kaminer, ett affärsområde 
som från tid till annan varit ifrågasatt ur 
hållbarhetssynpunkt. Nibe har dock en gedigen 
hållbarhetsambition även i detta affärsområde.

Bolagets bidrag till FN:s Globala 
mål 

Nibe är ett lösningsbolag som med 91% av sin 
omsättning bidrar till SDG nr 7.3. 
 » 65% av försäljningen ligger i affärsområdet 

Climate Solution som erbjuder produkter för 
energieffektiv inomhusklimat och beredning 
av varmvatten för småhus, flerbostadshus och 
kommersiella fastigheter.

 » 26% av försäljningen ligger i affärsområdet 
Element som säljer lösningar för uppvärmning 
och styrning för optimal energiåtgång till en 
bred palett av industrier. 

 » Taxonomirelaterad omsättning är 12% på 
grund av. köldmediet som Nibe använder 
men bidraget till energieffektivitet är inte 
desto mindre för det. 

Läs mer: www. nibe.eu

Hexagon -  digitaliserar och automatiserar för  ökad effektivitet 

Nibe industrier  -  smarta ventilations-  och uppvärmningslösningar
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Essity knoppades av från SCA 2017 och är 
ett renodlat konsumentvaruföretag inom 
hygienprodukter med en global marknad för 
sina produkter. Essity är verksam inom tre 
affärsområden; Personal care, Consumer tissue och 
Proffessional Hygiene.

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

För alla delar i företaget har Essity en gemensam 
vision och strategi som syftar till att höja hygien- och 
hälsostandarden i världen. Hygienprodukter ligger 
först när människor lyfts ur fattigdom eftersom det 
bidrar till bättre hälsa och livskvalitet. Detta är något 
som aktualiserats under 2020 när coronapandemin 
rasade över världen. Behovet av hygienartiklar har 
inte bara varit stor på sjukhusen och övriga vården 
utan sanitet och desinfektion har också blivit ett 
tydligt inslag på offentliga platser. Här är Essity väl 
positionerade för denna förmodade bibehållna trend 
framöver. Bolaget har en hög innovationsnivå och 
målmedvetet arbete för att minska andelen plaster i 
sina produkter och har en resurseffektiv tillverkning 
och hållbara kunderbjudanden.

Hållbarhetsrelaterade risker 

Den största ESG-risken är att bolaget bryter 
mot interna eller externa regelverk, då styrning 

och kontroll i en global verksamhet med många 
anställda är en ständig utmaning. Det gäller 
framför allt inom antikorruption och arbetsvillkor 
på utvecklingsmarknaderna. Det finns även en 
inneboende intressekonflikt mellan storskaligt 
skogsbruk och naturvärden. Essity, och andra stora 
inköpare av pappersråvara, kritiseras ofta för detta, 
trots hållbarhetscertifieringen. Det avser inte minst 
en råvara som har sitt ursprung utanför Sverige, 
till exempel i Ryssland där kontrollen är svagare. 
Klimatrisken bedömer vi vara begränsad, då Essity 
har en stark klimatstrategi, som förstärks av att 
råvaran är förnybar.

Bolagets bidrag till FN:s Globala mål 

Essity är ett lösningsbolag som med 30% av sin 
omsättning bidrar till SDG nr 6.2.
 » 30% av Essitys omsättning är i länder där 

mindre än 70% av befolkningen har tillgång till 
”safely managed sanitation services”, det vill 
säga den indikator FN använder för att mäta 
SDG 6.2.

Läs mer: www.essity.se

Atlas Copco är verksamma inom affärsområdena kompressorteknik, 
vakuumteknik, industriteknik samt bygg- och anläggningsteknik. Det 
är ett av de finaste och mest välpositionerade verkstadsbolag vi 
har med över 20% i marginal och inte ens en årsvinst i nettoskuld. 
Bolagets skicklighet att behålla sina marginaler i lågkonjunktur bevisas 
gång på gång och dess avkastning på det sysselsatta kapitalet är 
skyhögt.

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

En stor slutkund för Atlas Copco är halvledarindustrin som är 
en grundläggande komponent i all digitalisering och elektrifiering. 
Bolaget står således positivt rustat för att gynnas av denna trend 
som förväntas hålla i sig i många år framöver. Kompressorer finns i 
många olika produkter och industriprocesser och står för över 15% 
av världens elförbrukning vilket är en potential för företaget att göra 
ett positivt avtryck genom innovation. Exempelvis kan så kallad VSD-
teknologi för kompressorer minska elförbrukningen med upp till 50% 
jämfört med tidigare modeller.

Hållbarhetsrelaterade risker 

Den största risken är att bolaget bryter mot interna eller externa 
regelverk, då styrning och kontroll i en global verksamhet med 

många anställda är en ständig utmaning. Det gäller framför allt inom 
anti-korruption och arbetsvillkor på utvecklingsmarknaderna. Det 
finns även sociala och miljömässiga risker kopplade till företagets 
leverantörskedja och kunder i känsliga länder. Den risken har dock 
minskat sedan den gruvrelaterade verksamheten såldes under 2017. 
Vår bedömning är att bolaget agerar ansvarsfullt inom ramen för vad 
de kan påverka. Klimatrisken bedömer vi vara begränsad, då Atlas 
Copco har en stark klimatstrategi.

Bolagets bidrag till FN:s Globala mål 

Atlas Copco är ett omställningsbolag som med 28% av sin 
omsättning bidrar till SDG nr 6.3, 7.2, 9.4.
 » Andelen av vakuumtekniken som utgörs av så kallade 

abatement-system som suger ut giftiga/ohälsosamma gaser ur 
produktionsprocesser, samt direktexponering mot solceller. 

 » Exponering mot elbilar 
 » Produkter och eftermarknad kopplat till halvledare som är 

viktiga komponenter i en mängd applikationer och bidrar till 
energieffektivitet. 

Läs mer: www. atlascopco.com

Essity –  sanitet i  offentliga miljöer och utvecklingsländer

Atlas Copco -  i  hjärtat av digitalisering och elekrif iering
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Volvo, en svensk industriklenod och en global 
leverantör av produkter inom transport och 
infrastruktur. Förutom lastbilar tillverkar man även 
bussar, anläggningsmaskiner och båtmotorer.

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

Investeringen i Volvo handlar ur 
hållbarhetssynpunkt om vår positiva syn på 
bolagets erbjudande inom eldrivna lastbilar och 
anläggningsmaskiner.  Volvo ligger i framkant jämfört 
med sina konkurrenter och kommer att gynnas 
i takt med att den enorma flottan av lastvagnar 
elektrifieras. Anläggningsmaskiner har redan 
kommit en längre bit på vägen.

Hållbarhetsrelaterade risker 

Hållbarhetsrelaterade risker för Volvo handlar i 
stor utsträckning om att produkterna de säljer 
i dag är beroende av fossila bränslen. Reglering 
och skatter har haft stor påverkan på Volvos 

innovation och produktlansering och skapat en 
viss volatilitet. Vidare har Volvo i likhet med andra 
globala bolag utmaningen att bevaka alla anställdas 
ställningstagande mot korruption och mutor. Här 
anser vi att bolaget har ett gott internt skydd mot 
detta.

Bolagets bidrag till FN:s Globala mål 

Volvo är ett omställningsbolag som med 35% av sin 
omsättning bidrar till SDG nr 11.2.
 » Volvo har ett uttalat mål om att elektrifiera 

35% av fordonsförsäljningen 2030 för att ta sig 
till 100% till 2040.

Läs mer: www. volvogroup.com

Astra Zeneca är ett av världens ledande 
farmaceutiska bolag och säljer mediciner 
inom kardiovaskulära, metabola, neurologiska, 
gastrointestinala och respiratoriska sjukdomar. 
Bolaget är en central aktör inom onkologi och 
infektionsområdet. Astra Zeneca har även en hög 
andel försäljning inom utvecklingsländer.

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

Astra Zeneca är ett läkemedelsföretag med 
försäljning av läkemedel inom fyra huvudområden: 
cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt 
luftvägssjukdomar. Det är sjukdomar som FN har 
identifierat i indikatorn för mål 3.4.

Hållbarhetsrelaterade risker 

De största hållbarhetsrelaterade risker för Astra 
Zeneca gäller produktsäkerhet och hållbara 
produktionsprocesser. Här har Astra Zeneca 
hög ambition och vi känner oss trygga att 
bolaget har policy och processer på plats för 

att säkerställa sin leverantörskedja. Vidare har 
prissättning på läkemedel varit en hållbarhetsfråga 
som varit aktuell för branschen, men inte direkt 
för Astra Zeneca. Tvärtom har Astra Zeneca 
varit ett företag med hög andel försäljning i 
utvecklingsländer där rätt prissättning och hög 
användning går hand i hand. 

Bolagets bidrag till FN:s Globala 
mål 

Astra Zeneca är ett lösningsbolag som med 85% 
av sin omsättning bidrar till SDG nr 3.4. 
 » Astra Zeneca har 85% av sin omsättning inom 

cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar 

Läs mer: www. astrazeneca.com

Volvo –  elektrif ierar lastbilar  och anläggningsmaskiner

Astra Zeneca -  mediciner mot global  hälsoutmaningar
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Bolaget grundades redan 1883 och byggde redan då på separatorer.  
Alfa Laval delar in sin försäljning i tre områden; Food and Water, Energt 
och Marine. Produkterna delar nyckelteknologierna värmeöverföring, 
separation och flödeshantering och syftar till att optimera prestanda i 
kundernas processer.

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

Alfa Laval är en ledande global leverantör av produkter inom 
värmeöverföring, separering och flödeshantering som alla syftar till att 
förbättra energieffektiviteten, minska utsläpp, rena vatten, minimera 
avfall och ge en effektiv användning av råvaror inom energi, miljö, 
livsmedel samt den marina industrin.

Hållbarhetsrelaterade risker 

Vi ser att den största risken är kopplat till att Alfa Laval är ett stort 
globalt företag med förgreningar och dotterbolag över hela världen. En 
komplex organisation innebär alltid risker att anställda i bolaget bryter 
mot interna eller externa regelverk. Vi anser att bolaget har ett gott 
skydd och ambitiösa policy på plats för att skydda företaget i dagsläget. 

Bolagets bidrag till FN:s Globala mål 

Alfa Laval är ett lösningsbolag som med 52% av sin omsättning bidrar 
till SDG nr 2.4, 3.8, 6.3, 7.3, 9.4, 14.1. 
 » Kritiska produkter till livsmedels- och läkemedelsbranschen 

för att säkerställa att produktionen lever upp till höga krav på 
renlighet och kvalitet.

 » Bolaget levererar bland annat värmeväxlare och separatorer för 
industriella processer. Vidare levererar Alfa Laval produkter för 
hantering av avloppsvatten och industriellt avfall.

 » Alfa Lavals HVAC producerar komponenter för värmereglering 
och kyllagring för fastigheter, datacenter samt fjärrvärme. Vidare 
levererar bolaget produkter till kraftgenerering, oberoende av 
energikälla och produkter för lagring av CO2 eller solenergi.

 » Alfal Laval har produkter som höghastighetsseparatorer och filter 
som kan bidra till att förbättra sjöfartsindustrins miljöavtryck.

Läs mer: www. alfalaval.se

Getinge har en hundraårig historia och förser sjukhus med 
produkter och lösningar med måla att förbättra kliniska resultat 
och optimera arbetsflöden inom intensivvård, hjärt- och kärlvård, 
operationssalar, steril rekonditionering samt Life Science-sektorn. 
Bolaget har verksamhet i 39 länder och försäljning i över 125 länder.

Hållbarhetsrelaterade möjligheter 

Behovet att investera i sjukvård och effektivisering inom 
behandlingsflöden har sällan varit större än efter pandemin. Detta 
för att både förbättra säkerhet och öka antalet behandlingar. Behovet 
finns i såväl utvecklade som utvecklingsländer. Vidare har Getinge 
kritiska produkter för produktion av vaccin, vilket är det viktigaste 
vapnet för att bekämpa covid-19. 

Hållbarhetsrelaterade risker 

Den största hållbarhetsrelaterade risken för Getinge gäller 
produktsäkerhet och hållbara produktionsprocesser. Vidare har 
industrin en förhöjd risk för mutor och korruption givet global 
försäljning och offentliga kunder.  Vi ser att bolaget har policy och 
processer på plats för att säkerställa en hög standard.

Bolagets bidrag till FN:s Globala mål 

Getinge är ett lösningsbolag som med 63% av sin omsättning bidrar 
till SDG nr 3.8.
 » Livsuppehållande produkter för intensivvård, exempelvis de 

ventilatorer som spelat en viktig roll i behandling av allvarliga fall 
av covid-19. 

 » Produkter för hjärt- och kärlkirurgi, till exempel hjärt- och 
lungmaskiner och produkter för kardiovaskulära ingrepp som 
produkter för hjärtstöd. 

Läs mer: www.getinge.com

Alfalaval  -  optimerar kundernas processer

Getinge -  förbättrar och optimerar för  att  rädda l iv
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THOR-BETYG BOLAG MARKNADSVÄRDE (TKR) VIKT PORTFÖLJ  %

Mycket stark
NCC AB-B SHS 24 758 2,3 

NORDIC WATERPROOFING HOLD AB 14 424 1,3 

Stark

SKANSKA AB-B SHS 48 678 4,5 

ABB LTD-REG 47 700 4,4 

ESSITY AKTIEBOLAG-B 44 738 4,1 

ATLAS COPCO AB-B SHS 44 705 4,1 

ASTRAZENECA PLC 43 607 4,0 

ALFA LAVAL AB 43 176 4,0 

GETINGE AB-B SHS 39 818 3,7 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 38 178 3,5 

SWECO AB-B SHS 35 555 3,3 

JM AB 35 140 3,2 

PEAB AB-CLASS B 32 296 3,0 

SKF AB-B SHARES 31 935 2,9 

WALLENSTAM AB-B SHS 31 853 2,9 

LINDAB INTERNATIONAL AB 31 690 2,9 

HOLMEN AB-B SHARES 28 990 2,7 

SSAB AB - B SHARES 27 739 2,5 

ELECTROLUX AB-B 25 682 2,4 

ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS 22 825 2,1 

MUNTERS GROUP AB 17 155 1,6 

NEDERMAN HOLDING AB 17 027 1,6 

ANNEHEM FASTIGHETER AB-B 14 168 1,3 

ABSOLENT AIR CARE GROUP AB 11 357 1,0 

INWIDO AB 9 189 0,8 

K2A KNAUST & ANDERSSON-B SHR 8 494 0,8 

MIDSONA AB-B SHS 6 306 0,6 

Adekvat

HEXAGON AB-B SHS 46 112 4,2 

NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 44 895 4,1 

VOLVO AB-B SHS 43 943 4,0 

SYSTEMAIR AB 33 538 3,1 

NORVA24 GROUP AB 23 733 2,2 

NOBINA AB 18 661 1,7 

MOMENTUM GROUP AB B REG 15 323 1,4 

RE:NEWCELL AB 13 879 1,3 

CTEK AB 13 364 1,2 

OX2 AB 12 912 1,2 

ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B 11 929 1,1 

ARISE AB 5 307 0,5 
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