
Impactredovisning Global Impact

De globala målen grundar sig på en universal överens- 
kommelse mellan 193 FN-länder och syftar till att fram 
till år 2030 bland annat verka för bättrad hälsa, minska 
ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och minska 
miljöförstöringen. Under 2019 har Global Impact varit  
investerad i runt 120 bolag över hela världen. Bolagen är 
utvalda för den positiva påverkan vi bedömer att deras 
produkter och tjänster har relaterat till uppfyllandet av 
FN:s globala mål. Vi ställer även höga hållbarhetskrav på 
bolagens verksamhet utöver vad som direkt kan kopplas 
de globala målen. I den här rapporten strävar vi efter att 
kvantifiera positiva effekter på miljö och sociala områden 
från bolag vi varit delägare i under 2019.

Totalt är närmare 60 procent av omsättningen från 
företagen som Global Impact investerar i relaterad till de 
globala målen genom de produkter och tjänster bolagen 
säljer. Detta kan jämföras med 10 procent hos fondens 
jämförelseindex MSCI All Country World Index. 

Fondens investeringar kan organiseras i fyra världsför-
bättrande teman som kopplas mot de globala målen: 
klimat, naturresurser, möjliggörande och grundläggande 
behov. En betydande del av bolagens intäkter kommer 
från verksamhet relaterat till minst ett av dessa teman. 
Figuren nedan visar hur fondens exponering är fördelad 
mellan dem. Klimat står för cirka hälften av fondens  
exponering mot de globala målen. Detta genom till  
exempel bolag som tillverkar förnybar energi eller  
energieffektiva produkter. 

Inom grundläggande behov hittar vi till exempel 
medicinteknikbolag och bolag som erbjuder lågkostnads-
bostäder. På området möjliggörande återfinns utbild-
ningsföretag och företag som erbjuder utlåning till små- 
och medelstora bolag. Kategorin naturresurser innehåller 
bland annat bolag som är specialiserade på återvinning av 
till exempel metaller och elektroniska produkter.

Källa: Swedbank Robur och MSCI.
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Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk 
avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. 
Värdet på fonder kan både minska och öka och det 
är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du 
har satt in. Du hittar faktablad, informations- 
broschyr och fondbestämmelser under respektive 
fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din  
återförsäljare.

Klimat 27%
Företag som erbjuder teknolo-
gier för klimatomställning, 
till exempel alternativ energi, 
energieffektivitet och gröna 
byggnader.

Naturresurser 5%
Företag som genom sin 
verksamhet hjälper till att 
bevara miljö och artrikedom 
på land och i hav, till exempel 
genom teknik för avfallshan-
tering, vattenrening och 
utsläppsbegränsning.

Grundläggande behov 21%
Företag som är verksamma 
inom hälsa, hållbar matin-
dustri, hållbara städer och 
lågkostnadsbostäder samt 
sanitetsteknik.

Swedbank Robur Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar 
på bolag som har en verksamhet som vi bedömer kan bidra till att 
uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och en bättre 
värld. Bolagen ska också respektera internationella normer och 
inte vara verksamma inom industrier som vi bedömer vara  
kontroversiella. 

Title

Möjliggörande 5%
Bolag som finansierar 
småföretag i tillväxt-
ekonomier samt vissa typer 
av utbildningsföretag.
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Vad har bolagen i fonden bidragit till?
Vi strävar efter att kvantifiera bidragen inom miljö och sociala områden från företagen vi varit delägare i under 2019. 
Måtten visar vad Global Impacts ägarandel (antalet aktier) i företagen motsvarat i kvantitet av vad företagens 
produkter och tjänster producerat eller levererat under en viss tid. 

Under 2019 har bolagen i fonden:

Producerat 43 000 Mwh 
förnybar energi. Det 
motsvarar cirka 3800 
svenska hushålls 
energiförbrukning under 
ett år.

Genererat 256 000 ton 
material för återanvänd-
ning.  Det motsvarar den 
totala mängden avfall 
som produceras under 
ett år av cirka 550 000 
personer.

Renat och distribuerat 
2,4 miljarder liter dricks-
vatten. Det motsvarar 
cirka 654 000 personers 
årsförbrukning vatten 
för mat och dryck.

Undvikit 26 ton utsläpp 
av koldioxid genom låg 
energianvädning i gröna 
byggnader*.  Det motsva-
rar utsläppen från ca 75 
flygresor mellan Stock-
holm och New York.

Behandlat och renat 807 
miljoner liter avlopps-
vatten. Det motsvarar 
den mängd avlopps- 
vatten som genereras 
av 4400 svenska hushåll 
under ett år.

Investerat 27,2 miljoner i 
medicinsk forskning och  
utveckling.

Exemplen ovan visar hur bolagen i fonden har bidragit beräknat på ett viktat genomsnitt av fondens innehav under 
2019. Fondens storlek viktat under 2019 var 2 001 274 057 SEK. För att se fondens aktuella storlek och förväntade 
siffror, se swedbankrobur.se/globalimpact. För en mer detaljerad beskrivning av metodiken bakom beräkningarna, se 
avsnitt metodik och datainsamling. 
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Siffrorna för att beräkna den positiva inverkan från bolagens produkter och tjänster visar en historisk ögon-
blicksbild av portföljbolagens produktion inom dessa områden i relation till fondens ägarandel (antal aktier) 
i bolagen. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens produktion förändras, men också genom att 
portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Viktigt att notera är att 
kopplingen mellan faktiskt effekt av att investera i fonden och de mått som presenteras är indirekt och sker via 
ägarandelar i portföljbolagen. Därför avråder vi till exempel från att måtten används för klimatkompensation. 

*uppgifter baseras på data för energibesparing i byggnader 
som beräknats utifrån uppgifter från företagen och  
referensdata från år 2018.

Mer information om fonden hittar du på swedbankrobur.se/globalimpact



Klimat
Klimat står för cirka hälften av fondens exponering mot 
de globala målen. Det handlar om företag som erbjuder 
teknologier för klimatomställning, till exempel alternativ 
energi, energieffektivitet och gröna byggnader.

Ett bolag verksamt inom temat klimat är Ørsted, ett 
danskt bolag som 2017 bytte namn från Danish Oil and 
Natural Gas efter att ha sålt av sin olje- och gasproduk-
tion. Från att vara ett av de mest kolintensiva bolagen i 
Europa gjorde bolaget en storsatsning på förnybar energi 
och utsågs i januari 2020 till världens mest hållbara bolag 
av Corporate Knights i Davos.  Ørsted  äger den största 
delen av världens havsbaserade vindtillgångar med  
anläggningar i Europa, USA och Asien.
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Bolaget bidrar till globala mål:

Teman
Mer än hälften av omsättningen från företagen som Global Impact investerar i kan genom sina produkter och 
tjänster relateras till de globala målen. Här ger vi exempel på hur verksamheten i specifika bolag kan kopplas till fyra 
världsförbättrande teman: klimat, naturresurser, möjliggörande och grundläggande behov.

Bolaget bidrar till globala mål: 

Naturresurser
Här hittar vi företag som genom sin verksamhet hjälper 
till att bevara miljö och artrikedom på land och i hav, till  
exempel genom teknik för avfallshantering, vattenrening 
och utsläppsbegränsning.

Ett av de bolag som kan kopplas till temat naturresurser är 
Sims Metal Management. Det är ett australiensiskt bolag 
som är världsledande på metallåtervinning och verk-
samma i stora delar av världen. De är även specialiserade 
på att återvinna och återanvända elektroniskt material, så 
kallad e-recycling. Företagets försäljning av åter-
vunnet material innebar under 2015 en energibespar-
ing på 12 miljoner MWh, vilket reducerar CO2-utsläppen 
med 11 miljoner ton jämfört med användning av primära 
material. Sims Metal Mangement har även investeringar i 
solkraft via dotterbolaget LMS Energy. 

Möjliggörande
På temat möjliggörande finns bolag som finansierar 
småföretag i tillväxtekonomier samt vissa typer av 
utbildningsföretag.

På det här temat finns till exempel ett bolag som heter 
New Oriental Education & Technology Group. De erbjuder 
omfattande utbildningstjänster för framför allt kinesiska  
studenter. Bolaget erbjuder utbildning i främmande språk, 
förberedelsekurser och bedömningstester för antagning i 
USA, Kina och de så kallade Commonwealth-länderna. De 
tillhandahåller också utveckling och distribution av  
pedagogiskt innehåll, programvara och annan teknologi 
samt distansutbildning.

Bolaget bidrar till globala mål: 
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Grundläggande behov
Företag som kan bidra till målen kopplade till grund- 
läggande behov är verksamma inom hälsa, hållbar  
matindustri, hållbara städer och lågkostnadsbostäder 
samt sanitetsteknik. 

Ett exempel på ett sådant bolag är Lixil,  en japansk 
tillverkare av byggnadsmaterial och badrumsinredning. 
Tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation har 
de utvecklat toalettsystemet Sato, en enkel och smart 
produkt framtagen för enkla förhållanden som kräver 
minimal mängd vatten för att spolas.  Produkterna 
tillverkas och säljs lokalt för att kunna hålla kostnaderna 
nere och ett lågt pris på slutprodukten. Förutom att skapa 
arbetstillfällen ger det även enskilda regioner möjlighet 
att förbättra sina egna sanitära förhållanden. Produkten 
går att anpassa efter de skilda förutsättningar som finns 
med avseende på exempelvis infrastruktur och inkomst-
nivåer på olika ställen i världen vilket ge en stor potentiell 
marknad för Lixils produkter. 

Bolaget bidrar till globala mål:

Hållbarhetsdata
Förutom en positiv påverkan från produkterna och tjänsterna som säljs har företagen i fonden också en påverkan 
inom miljö och sociala områden genom sin verksamhet.

ESG-betyg
ESG står för Environment, Social and Governance, det vill 
säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Det samlade 
ESG-betyget väger samman ett antal hållbarhetsfak-
torer som tillsammans utgör ett betyg (mellan 1 och 
10). Bolagen betygsätts utifrån hur de presterar i dessa 
frågor i förhållande till övriga bolag inom samma bransch. 

Det samlade ESG-betyget för Global Impact är mer än 
10 procent högre än för fondens jämförelseindex. Det 
innebär att den samlade nivån på hållbarhetsarbete hos 
bolagen i fonden enligt denna mätmetod är högre än 
hos indexet MSCI All Country World Index. När fonden 
investerar i nya bolag görs alltid en analys där hänsyn 
tas till bolagets arbete med miljö och klimat, mänskliga 
rättigheter samt arbetsvillkor och affärsetik. De sämsta 
bolagen inom varje bransch väljs bort. Förutom den etiska 
aspekten med att investera i företag som tar ansvar för 
människor och miljö är hållbarhetsfaktorer något som kan 
påverka risken och avkastningen hos företag negativt 
om de missköts. Vi tror att de bolag som är medvetna om 
och hanterar sina hållbarhetsrisker på ett bra sätt kom-
mer att bli de finansiella vinnarna på lång sikt.
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Källa: Swedbank Robur och MSCI.



Koldioxidavtryck
Scope 1 och 2 omfattar utsläpp av växthusgaser som 
genereras direkt i verksamheten i de bolag som ingår i 
fonden, inklusive energianvändning. Scope 1 inkluderar 
förbränning av fossila bränslen, till exempel för tillverkn-
ing i egna fabriker eller utsläpp från företagets fordon 
och maskiner. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp av 
växthusgaser från förbrukning av el, fjärrvärme och 
fjärrkyla. 

Koldioxidavtrycket visar fondportföljens exponering 
mot koldioxidintensiva företag. Förutom företagets 
koldioxidutsläpp finns det två andra faktorer som driver 
portföljens resultat gentemot sitt jämförelseindex: 
bolagens intäkter och deras vikt i portföljen. Det innebär 
att en minskning av intäkterna resulterar i en högre 
bolagskoldioxidintensitet och överviktning av koldiox-
idintensiva bolag i portföljen resulterar i högre koldioxi-
davtryck i portföljen än indexet.

Global Impacts koldioxidavtryck visar att fondens 
samlade innehav är betydligt mer koldioxideffektivt än 
fondens jämförelseindex. Skillnaden mot jämförelse-
index beror på att Global Impact i sin investeringsstrategi 
avstår från att investera i bolag i vissa branscher som har 
hög koldioxidintesitet, som till exempel energisektorn.  
En stor del av fondens koldioxidavtryck kommer ändå 
från energiintensiva branscher som industri och 
elframställning, men valet av bolag inom varje sektor 
hjälper till att sänka koldioxidavtrycket.Ytterligare en 
förklaring är fondens tematiska inriktning, med stor 
andel bolag verksamma inom området för grundläggande 
behov. Det ger en övervikt i hälsovårdssektorn som har 
låga utsläpp av koldioxid. 
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Koldioxidavtryck Global Impact jämfört med MSCI All Country  
World Index (scope 1 + 2), ton CO2e/mSEK. 
Källa: Swedbank Robur och MSCI

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 
utsläpps-minskningsmål, 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 aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att 
bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkurs-
förändringar påverkar mätningen. 

Vi arbetar ständigt med att förbättra hur vi mäter företagens koldioxidavtryck med ambition att fånga 
upp så stor del som möjligt av bolagens totala avtryck. Observera dock 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.
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Metodik och datainsamling
Siffrorna i rapporten visar hur bolagen i fonden har bidragit till de globala målen beräknat på ett viktat genomsnitt av 
fondens innehav under 2019. Påverkan inom miljö och sociala områden redovisas med bolagens samlade ESG-betyg 
och utsläpp av växthusgaser och är beräknat på fondens innehav vid slutet av 2019. 
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Exponering mot de globala målen
Exponeringen mot de globala målen har tagits fram 
genom att titta på hur stor del av bolagens verksamhet 
som går att koppla mot de globala målen. Ett bolag som 
till exempel får 80 procent av sin omsättning från gröna 
fastigheter och resterande del från fastigheter som inte 
har miljöanpassats har då 80 procent verksamhet som 
bidrar till uppfyllandet av de globala målen. Dessa siffror 
har sedan vägts ihop utifrån varje bolags vikt i fonden 
respektive jämförelseindex. Vid datainsamling för att 
kvantifiera den positiva inverkan från bolagens produk-
ter och tjänster har vi avgränsat oss till att använda data 
som företagen själva rapporterar för fem kategorier: 
förnybar energi, renat och distribuerat dricksvatten, 
behandlat avloppsvatten, återvunnet material samt 
medicinsk forskning och utveckling. 

Anledningen till att vi har valt att gå direkt till företagen 
är att vi bedömer att det är den mest tillförlitliga källan 
för de här kategorierna även om det inte finns någon 
standardiserad metod för hur detta ska redovisas. Många 
företag publicerar den här typen av data relaterat till ef-
fekter från tjänsterna och produkterna de säljer utan att 
samla detta på en övergripande företagsnivå. Informa-
tionen har funnits tillgänglig via årsrapporter, hållbar-
hetsrapporter eller direkt på företagens webbsidor alter-
nativt uppgetts av företagen själva vid förfrågan. Vi har 
använt data för 2019 där den funnits tillgänglig, annars 
har vi gått tillbaka till tidigare rapporterad data. Täck-
ningen är god men det finns några fall där vi inte lyckats 
hitta tillgänglig data och inte heller fått återkoppling från 
företagen. I de fallen har vi valt att inte göra en skattning 
utan istället låtit företagen stå utanför beräkningarna. 
Detta gör att de framtagna siffrorna per kategori är lågt 
räknade och i verkligheten kan antas vara större. 

För gröna fastigheter har en modell för att skatta 
utsläpp som undvikits använts. De fastighetsbolag som 
Global Impact investerar i har energieffektiva byggnader, 
vilket gör att de bidrar till potentiellt undvikna utsläpp av 
växthusgaser. Uppskattning av undvikna växthusgasut-
släpp för gröna byggnader har gjorts genom att jämföra 
energianvändning och utsläpp av bolagens byggnader 
med det från genomsnittliga sådana byggnader i landet 
eller regionen. Det har gjorts med hjälp av specialist-
kompetens inom fastigheter och hållbarhet som finns 
på Swedbank Robur och har inte granskats av någon 
extern oberoende part. I beräkningarna har konservativa 
antaganden gjorts, och undvikna utsläpp har endast 
beräknats för de bolag inom sektorn där vi bedömde att 
datatillgängligheten höll tillräckligt hög nivå. Detta inne-
bär att redovisade siffror även i denna kategori antagli-
gen är lägre än de faktiska. Beräkningar har sedan gjorts 
genom att beräkna hur stor del av företagens data som 
kan kopplas till fonden utifrån Global Impacts genomsnit-
tliga ägarandel i respektive företag under 2019.

Hållbarhetsdata
För avsnittet med hållbarhet har data avseende ESG-
betyg och utsläpp av växthusgaser hämtats från MSCI. 
För de bolag där data saknas har ett viktat genomsnitt av 
övriga bolags data använts för att kunna göra beräkning-
ar på portföljnivå. För att beräkna portföljens utsläpp av 
växthusgaser har vi använt oss av en metod som kallas 
“Weighted Average Carbon Intensity”, vilket är en metod 
som utgår från intensiteten av koldioxid (växthusgaser) 
från varje bolag i portföljen och sedan multipliceras med 
bolagets vikt i portföljen för att ta fram ett viktat me-
delvärde. Den här metoden är rekommenderad av TCDF, 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures.



Appendix - sammanställning
Vi har sammanställt hur mycket företagen som ingått i Global Impact under 2019 producerat totalt i sin verksamhet 
inom nedan kategorier som bidrar till de globala målen.  Sedan har vi beräknat hur stor ägarandel fonden haft i dessa 
bolag baserat på ett viktat genomsnitt av fondens innehav under 2019. På så sätt har vi kunnat ta fram hur mycket av 
det som producerats som kan tillräknas fonden. Kategorierna nedan är ett urval av den verksamhet bolagen som ingår i 
fonden har som bidrar till de globala målen. Alla bolag från fonden syns därför inte i sammanställningen.

Förnybar energi
Vi beräknar att bolagen i Global Impact under 2019, baserat på fondens ägarandel i respektive bolag, har producerat  
43 000 MWh förnybar energi. I beräkningen ingår företag i fonden som har produktion av förnybar energi eller på annat 
sätt är delaktigt i processen för att framställa förnybar energi. Energin kommer från biomassa, sol-, vind- och vatten-
kraft samt avfallsförbränning. Följande företag ingår:

  Aguas Andinas – avfallsförbränning
  China Conch Venture – avfallsförbränning      
  Edison International - solkraft 
  GCL Poly Energy – solkraft
  HERA SpA  –  avfallsförbränning, solkraft, vattenkraft och termisk energi från förnybara källor 
  Huaneng Renewables - vind- och solkraft
  Mercury – vattenkraft
  Nextera Energy -vind – och solkraft 
  Nextera Energy Partners – vind- och solkraft
  Ormat Technologies  –  geotermisk, återvinningsenergi
  Ørsted – vindkraft
  Sims Metal Management – solkraft 
  Suez – avfallsförbränning
  TerraForm Power – vind- och solkraft
  Transalta Renewables – vind-, sol- och vattenkraft
  United Utilities – avfallsförbränning

Renat och distribuerat dricksvatten
Vi beräknar att bolagen i Global Impact under 2019, baserat på fondens ägarandel i respektive bolag, har renat och 
distribuerat 2,4 miljarder liter dricksvatten. I beräkningen ingår bolag i fonden som renar och distribuerar dricksvatten. 
Följande företag ingår:

  Aguas Andinas 
  American Water Works
  Hera SpA
  Inversiones Aguas Metropolitanas
  Suez
  United Utilities

Återvunnet material
Vi beräknar att bolagen i Global Impact under 2019, baserat på fondens ägarandel i respektive bolag, har genererat  
256 000 ton material för återvinning och återanvändning. I beräkningen ingår bolag i fonden som har återvinning av 
avfall och material som del av sin verksamhet. Följande företag ingår:

  DS Smith – återvinner papper och plastmaterial till paketeringsprodukter
  HERA SpA – hanterar avfall för materialåtervinning
  Sims Metal Management – elektronikåtervinning, metallåtervinning
  Suez – hanterar avfall för materialåtervinning
  Umicore – återvinning av special- och ädelmetaller, batterier, mm.
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Behandlat avloppsvatten
Vi beräknar att bolagen i Global Impact under 2019, baserat på fondens ägarandel i respektive bolag, har bidragit till att 
behandla 807 miljoner liter avloppsvatten. I beräkningen ingår bolag i fonden som behandlar och renar avloppsvatten så 
att det går att släppa ut i naturen igen. Följande företag ingår:

  Aguas Andinas
  American Water Works
  Hera SpA
  Inversiones Aguas Metropolitanas
  Suez 
  United Utilities Group

Medicinsk forskning och utveckling
Vi beräknar att bolagen i Global Impact under 2019, baserat på fondens ägarandel i respektive bolag, har investerat 
27,2 miljoner kronor i medicinsk forskning och utveckling. I beräkningen ingår bolag i fonden som är verksamma inom 
hälsosektorn. Följande företag ingår:

  Astellas Pharma
  Biogen
  Bristol-Mers Squibb
  Celgene
  H Lundbeck A/S
  Incyte
  Ipsen
  Jazz Pharmaceuticals
  Jazz Pharmaceuticals
  Merck
  Mitsubishi Tanabe Pharma
  Otsuka
  Resmed
  Sino Biopharmaceutical
  Swedish Orphan Biovitrum
  Ultragenyx Pharmaceutical
  United Therapeutics
  Varian Medical Systems
  Vertex Pharmaceuticals
  Yuhan

 
Undvikande av koldioxidutsläpp i gröna byggnader

Vi beräknar att bolagen i Global Impact under 2019, baserat på fondens ägarandel i respektive bolag, har undvikit 26 ton 
utsläpp av koldioxidekvivalenter genom låg energianvändning i gröna byggnader. Följande företag ingår i beräkningen:

  GPT Group
  Growthpoint Properties Australia
  Klepierre
  Vonovia

8 (8)


