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Om Swesif 

Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif) är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva 

och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Våra medlemmar är främst kapitalägare 

och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet 

främjar Swesifs syfte. 

 

Swesif erbjuder medlemmar: 

 

• Nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor. 

• Möjlighet att engagera sig i forumets forsknings-och utvecklingsprojekt. 

• Löpande informationsspridning och sammanställningar om investeringar för en hållbar 

utveckling. 

• Samverkan där möjligt med Swesifs nordiska och europeiska systerföreningar 

 

Syfte 

Denna studie syftar till att identifiera hur investerare arbetar med hållbarhet och hållbarhetsanalys inom 

kredit-och ränteförvaltning, primärt obligationsinvesteringar. En tes är att hållbarhetsarbetet hos många 

investerare inte är lika aktivt inom kredit-och ränteförvaltning jämfört med aktier. Studien syftar till att 

identifiera dels om så är fallet, men också att identifiera arbetsmetodik, verktyg och best-practice på 

området.  
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Bakgrund 

Räntemarknaden är mycket stor. Globalt är räntemarknaden cirka tre gånger större än aktiemarknaden. 

Svenska investerare har typiskt sett en stor andel av sitt totalt förvaltade kapital placerat i primärt 

obligationer.  

 

Marknaden upplever ett ökat regulatoriskt tryck. Inom EU har EU-Taxonomi och EU-Green Bond 

Standard lagts fram under 2020. EU upprättar även nya benchmarks för klimat och för EU-Taxonomin 

(Benchmarkförordningen) och väntas ställa nya krav på både investerare och företag (disclosure 

förordningen). Ett stort fokus är fortfarande på obligationer som bär ett specifikt tema, primärt grönt.  

 

De flesta hållbarhetsstrategier har sitt ursprung i aktiemarknaden, exempelvis de tre vanligaste: negativ 

screening, ESG-integrering samt påverkansarbete. En skillnad mellan aktieplaceringar och 

ränteplaceringar är att endast större företag och institutioner normalt emitterar obligationer, medan 

också mindre aktiebolag låter notera sina aktier. En annan skillnad är att investerare ofta har betydligt 

färre bolag de investerar i obligationer från, än bolag de äger aktier i. 

 

Hos många investerare har hållbarhetsarbetet och hållbarhetsanalysen ofta sitt ursprung inom 

aktiesidan, som ofta också får det största fokuset och uppmärksamheten när påverkansarbete och ESG-

strategier diskuteras.  

 

Metod 

Arbetet består av två delar. Steg 1 är att formulera en enkätstudie till Swesifs medlemmar. Detta sker i 

samarbete med ett antal experter på marknaden i en mindre diskussionsgrupp. Ett förarbete krävs för 

att säkerställa att enkätstudien på ett bra sätt besvarar de frågeställningar som studien ämnar att 

besvara. Steg 2 är att sammanställa svaren, diskutera utfallet inom diskussionsgruppen och 

sammanställa resultatet i en rapport.  

 

Frågeställningar  

1. Påverkan (vad görs, hur sker det, vill man göra mer, finns forum och möjligheter för att bedriva 

påverkan, syn på påverkansmöjligheter, uppgifter om frekvens på påverkan/bolagsträffar, etc)  

2. Hållbarhetsanalys (skiljer den sig från aktiesidan och i sådant fall hur, tittar man på vad pengarna 

används till, har man metoder för att estimera miljö och klimatpåverkan, etc)  

3. Hinder och kapacitet (utbildning, verktyg, finns data, tillgång till hållbarhetsanalytiker, etc)  
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Resultat och utfall  

 

Respondenternas profiler 

Totalt 20 enkätsvar har samlats in, varav sjutton respondenter representerar medlemsorganisationer 

och tre var aktörer som idag inte är medlemmar i Swesif. Av de sjutton var fem kapitalägare och tolv 

kapitalförvaltare. (Diagram nedan till vänster)  

 

Andelen räntor av totalt förvaltat kapitalet (AuM) varierar bland respondenterna. En av respondenterna 

har tagits bort från statistiken där AuM förekommer då respondentens storlek relativt övriga 

respondenter gör att statistiken annars blir missvisande. Snittet på AuM hos de 19 respondenterna är 

300 miljarder SEK och i snitt 116,5 miljarder SEK ligger i räntor. (Diagram nedan till höger)  

 

  
 

Intressant är att respondenternas storlek inte korrelerar med grad av diversifiering. En stor 

ränteplacerare har inte alltid fler unika innehav jämfört med en mindre ränteplacerare. Samtidigt är 

variationen av antalet unika innehav stor, från 10 till 900 emittenter. (Diagram nedan till vänster)  

 

Motsvarande observation ser man i Diagrammet nedan till höger, som visar att storleken hos 

ränteplaceraren inte korrelerar med antalet dedikerade ESG-resurser. Här svarar ett par respondenter 

att man saknar dedikerade resurser, medan andra har ett helt team av uppåt tio personer. Däremot kan 

respondenternas tolkning av ”ESG-resurser” skilja sig åt.  
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Organisation och resurser 

Majoriteten av respondenterna har, utöver de som gäller i den generella förvaltningen, specifika 

hållbarhetsmål inom kredit- och ränteförvaltningen. Vanligast är målen om andel i hållbara obligationer. 

Därefter är klimatmål såsom koldioxidavtryck i portföljerna och nettonoll till ett visst årtal vanliga. Endast 

två respondenter har antagit mål om linjering mot Parisavtalet.  

 

På frågan vem/vilka i organisationen som har ansvar för hållbarhetsanalyserna inom kredit- och 

ränteförvaltningen svarar de flesta att arbetet genomförs till övervägande del av förvaltare. Nästan lika 

många svar anger att arbetet drivs gemensamt av förvaltare och ESG-specialister. Endast tre 

respondenter menar att ESG-specialister sköter hållbarhetsanalyserna själva. I enkäten noteras det för 

respondenterna att syftet med frågan inte är att utvärdera om en viss typ av arbetsmodell är bättre än 

en annan. Det finns olika modeller för hur man väljer att genomföra hållbarhetsanalys och de har alla 

olika fördelar och nackdelar. Resultatet ska däremot inte tolkas som att förvaltarna är oberoende av 

ESG-specialister, tvärtom. I en följdfråga visar det sig att respondenter som låter förvaltningen sköta 

hållbarhetsanalyserna, relativt de organisationer med delat ansvar mellan förvaltare och ESG-

specialister, förlitar sig mer på ESG-data och analyser från externa leverantörer samt att 

exkluderingsstrategin används i större utsträckning.  

 

Hållbarhetsanalys 

Ett potentiellt hinder för hållbarhetsintegrering vid ränteplacering kan vara att hållbarhetsanalyser är 

anpassade för aktieförvaltning. Därmed ställdes frågan huruvida hållbarhetsanalys inom kredit- och 

ränteförvaltningen skiljer sig mot aktieförvaltningen. Detta kan vara exempelvis avseende metodik, 

tidsperspektiv, tillvägagångssätt eller hur olika risker riktas i analysen. Majoriteten av respondenterna 

bekräftar hypotesen men betonar att storleken på skillnaderna beror på instrumentslaget, exempelvis 

mellan ”vanliga” obligationer och gröna obligationer där det finns etablerade ramverk. En annan skillnad 

är att hållbarhetsanalys inom ränte- och kreditförvaltningen fokuserar på nedsidesrisken i stället för 

uppsidespotentialen. Nästan samtliga respondenterna ser att behovet av och arbete som läggs på 

hållbarhetsanalyser inom ränte-och kreditförvaltningen kommer att öka. 

  

Ytterligare hinder som respondenterna beskriver är att det saknas tillräckligt med data eller att data 

finns men brister i standardisering vilket försvårar jämförelsen mellan två emittenter och deras 

hållbarhetsprofil. Därutöver är tillförlighet och tajming två problem. Data från externa leverantörer är 

bakåtblickande och levereras alldeles för sent. (Diagram nedan) Data som efterfrågas men som också 

anses vara bristfällig är klimatdata och särskilt scope 3 avtryck (enligt GHG-standarden) som förutsätts 

för att kunna skapa sig en heltäckande bild över emittentens klimatprofil. Även hållbarhetsanalyser av 

statsobligationer och obligationer säkrade av andra institut upplevs som bristfälliga.  
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Påverkansarbete 

Bristfällig hållbarhetsanalys kan försvåra påverkansarbetet. En vanlig utmaning som nämns är svårighet 

att jämföra olika bolag; deras utveckling och finansieringens effekt, och därmed att göra rätt bedömning. 

För vissa respondenter utgör detta ett hinder för påverkansarbete men för andra blir det en anledning 

till påverkansarbete. Här är det tydligt att respondenterna har definierat "påverkansarbete" olika. För 

den ena är asymmetrisk information ett problem, eftersom det ökar risken för felprioritering av frågor 

och emittent. För de andra, där syftet med påverkansarbete är informationsinsamling, försöker man 

brygga informationsgapet via dialog med emittent. (Diagram nedan) 

 

 

 

En annan fråga är huruvida möjligheter inom kredit- och ränteförvaltning att bedriva påverkansarbete 

mot de låntagare som upptagit finansiering är annorlunda än möjligheterna för påverkansarbete på 

aktiesidan. Här är svaren något splittrade. Hälften av respondenterna anser att möjligheterna är lika, 

medan en fjärdedel anser att förutsättningarna är bättre och en annan fjärdedel menar att 

förutsättningarna är sämre. De som missionerar för påverkan via kredit- och ränteförvaltning menar att 

de har en unik möjlighet att driva hållbarhetsfrågor: ”Den globala kredit och räntemarknaden är nästan 
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dubbel så stor som aktiemarknaden, och i motsatts till aktier som har en obegränsad livslängd, så löper 

obligationer ut och emittenter blir tvungna att återfinansiera. Genom att ha en dialog med företag och 

nationer när de behöver finansiering, kan vi som investerare hjälpa till att driva en positiv 

hållbarhetsutveckling.”. 

 

Jämfört med aktieförvaltningen arbetar majoriteten av respondenterna mindre med påverkan inom 

kredit- och ränteförvaltning. I detta fall definieras påverkan som bolagsdialoger eller annan 

kommunikation med utställaren. Den tydligaste förklaringen är brist på resurser och verktyg. En 

respondent svarar att aktiesida kan köpa in påverkanstjänster men motsvarande saknas för räntor. En 

annan menar att man som aktieägare har etablerade kanaler för påverkansarbete, exempelvis 

valberedning och röstning på bolagsstämman. Som ränteförvaltare behöver man vara mer ”proaktiv” 

för att hitta kanaler för påverkan.  

 

På tre års sikt kommer aktivitetsgraden i påverkansarbetet inom kredit- och ränteförvaltningen att öka. 

Respondenterna menar att det finns flera drivkrafter bakom detta. Förväntning från konsumenter nämns 

som den främsta. Att emittenter blir mer mottagliga och är måna om att ständigt utveckla 

hållbarhetsarbetet är två andra drivkrafter. Från förvaltarnas håll handlar det om mer resurser och bättre 

tillgång till information som skapar bättre grund för påverkansarbete och möjlighet för djupare dialoger. 

(Diagram nedan) 

 

 
 

Möjligheter för Swesif 

73% av respondenterna menar att det behövs mer samarbete gällande hållbar kredit- och 

ränteförvaltning. Samarbete som syftar till att öka standardisering på av hållbarhetsdata, utbyta idéer 

och best-practise samt forum för gemensamt påverkansarbete föreslås av respondenterna.   
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