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Uppföljning av hållbarhetsarbetet 2021 

Hållbarhet är centralt integrerat i fondens investeringsbeslut. Fonden ställer även krav på andra 

fonder att de ska följa FN Global Compact och OECDS riktlinjer för multinationella företag kring 

miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärse tik samt ha undertecknat UNPRI United 

Nations Principles for Responsible Investments. Fonden främjar miljörelaterade och sociala 

egenskaper genom att exkludera bolag som förvaltarna anser har höga hållbarhetsrisker, främst 

genom sin exponering mot specifika sektorer. Fonden har under året exkluderat företag med 

omsättning över gränsvärde som kan härledas till kontroversiella vapen, kärnvapen, civila 

handelsvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran samt genetiskt modifierade 

organismer. Miljörelaterade egenskaper har främjats genom exklusion av termiskt kol, oljesand 

och genmodifierade organismer. Sociala egenskaper har i sin tur främjats genom exklusion av 

kontroversiella vapen, handelsvapen, tobak och pornografi. Det är fondbolagets bedömning att 

Fonden bidragit till miljömålet om att begränsa klimatförändringarna enligt EU:s taxonomi 

genom att exkludera bolag som har en mer än marginell omsättning från fossila bränslen. Fonden 

har arbetat med en kombination av exkludering av sådant som bedöms vara negativt ur 

hållbarhetshänseende och positiv inkludering av sådant som bedöms vara positivt för en hållbar 

utveckling. Gällande positiv screening investerar fonden primärt i fonder som tillämpar s.k. ”best 

in class”-metoden. Det innebär att man inom varje sektor rangordnar företag efter 

hållbarhetskriterier och därefter enbart väljer in de mest hållbara bolagen. Det ger både 

exponering mot hållbara företag, undervikt mot icke-hållbara företag, och framförallt fortsatt 

exponering mot de flesta regioner och sektorer vilket förbättrar portföljegenskaperna i fonden. 

Fonden har även enbart investerat i fonder med hållbarhetsfokus. Detta innebär att fonden endast 

investerar i andra fonder som marknadsför sig själva som Artikel 8 eller Artikel 9 fonder. Per den 

sista handelsdagen 2021 var fördelningen 38% respektive 61%. Under 2021 har förvaltningen valt 

att avyttra en del av innehaven som klassificerats som artikel 8 för att istället investera i fonder 

som klassificerar sig som artikel 9 i syfte att öka hållbarhetsfokuset i Fonden. 

 


