
"Enter Fonder investerar i hållbar tillväxt. 

Det betyder att vill investera i bolag som 

finner värden i långsiktigt hållbara lösningar 

på samhällets många utmaningar. I en nära 

dialog med portföljbolagen strävar vi efter 

att tillsammans uppnå våra gemensamma 

målsättningar."
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Vi väljer bort
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade  

kriterier i sina placeringar. Enter Fonder investerar inte  

i företag som bryter mot internationella konventioner  

enligt FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multi-

nationella företag. Vi investerar inte heller i företag som äger 

fossila tillgångar för exploatering (kol, olja och gas) och heller 

inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån 

att investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen 

kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel 

och där mer än 5 procent härrör från distribution av porno-

grafiskt material.

Vi utför  
vår egen analys
Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vår styrka som aktiva och 

specialiserade investerare. Vi är experter på de bolag vi inves-

terar i och den marknad de verkar på. Detta ger oss möjlighet 

att betrakta hållbarhet på ett pragmatiskt vis, bortom enbart 

kvantitativa tal. I slutändan är hållbarhetsfrågor ofta kom-

plexa och förutsätter en väl avvägd bedömning, likställd med 

den övriga finansiella analysen. Därför utgörs basen i Enters 

hållbarhetsarbete av vår egenhändigt utvecklade modell för 

hållbarhetsanalys. Här bedöms varje investering utifrån dess 

hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Analysen består 

av en rad bedömningskriterier. Dessa är både av kvantitativ 

karaktär och mer kvalitativa där vi ges utrymme att väga in 

våra egna erfarenheter och bedömningar av bolagens håll-

barhetsarbeten. Analysen resulterar slutligen i ett sammanvägt 

hållbarhetsbetyg för varje investering. 

Vi integrerar
Avgörande för att vårt hållbarhetsarbete ska vara effektivt är 

den enskilde förvaltarens engagemang. Förvaltaren har den 

kunskap, och de relationer till bolagen, som behövs för att 

kunna bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete. Därför utförs 

alltid vår hållbarhetsbedömning i samråd mellan våra håll-

barhetsanalytiker och förvaltare. På detta sätt säkerställs 

att hållbarhetsrelaterade frågor får ett direkt och väl avvägt 

genomslag i bolags- och aktieanalysen. Dessutom integre-

ras utfallet av Enters hållbarhetsbedömning i den kvantitativa 

analysmodell vilken förvaltaren använder som stöd för att 

beräkna ett motiverat pris för en investering. 

Vi påverkar
Enter Fonder är en långsiktig investerare och aktiv fond-

förvaltare. Det innebär att vi koncentrerar våra portföljer 

på relativt få innehav, vilket skapar förutsättning för en nära 

och aktiv dialog kring kritiska hållbarhetsfrågor. För att dessa 

dialoger ska bli konstruktiva är det viktigt att ha en tydlig tanke 

kring vad varje bolag behöver utveckla och i vilken riktning 

vi vill påverka bolaget. Därför resulterar den sammanvägda 

bedömningen i Enters modell för hållbarhetsbedömning  

i en påverkansplan för varje investering. 

ENTERS VÄG  
MOT HÅLLBARA  
INVESTERINGAR
Vi har sedan Enter Fonder startades år 1999 arbetat efter en 

investeringsfilosofi som bygger på en närhet till de bolag och 

den marknad vi verkar i. Vi är en fristående förvaltare och 

utför alltid en egen bolagsanalys. Detta är vår styrka och har 

färgat vårt sätt att arbeta med hållbarhet. Hållbarhetsarbetet 

ska vara en naturlig del av investeringsprocessen och prägla 

investeringen under hela innehavsperioden.
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RAPPORTEN  
I KORTHET

Innehåll

Incidenter  6

TEMA; Etik i dataspelsindustrin 7

Enters hållbarhetsbedömning 

 – I fokus detta nummer; Enter Småbolagsfond 11

Vår syn på Hexagons hållbarhetsarbete 13

Vår syn på Addtechs hållbarhetsarbete 16

Dataspelsindustrin – en etisk snårskog
Den globala marknaden för dator- och tv-spel har växt  

till att idag vara världens ledande underhållningsindustri.  

Att spela dataspel är för det allra flesta oproblematisk utan 

några negativa följder. Forskning visar snarare att data-

spel kan ha många positiva effekter på spelaren. För vissa 

individer övergår däremot ett normalt och oproblematiskt 

spelande till att bli ett problematiskt beteende som kan 

få direkta negativa konsekvenser på den enskilda indivi-

dens förmåga att hantera sin vardag. Dataspelindustrin har 

samtidigt växt till en miljardindustri med uppkomsten av 

alltmer snillrika sätt att tjäna pengar på som följd. Här är 

allt för ofta de problematiska spelarna storkonsumenterna. 

Detta har väckt flera frågeställningar som rör det ansvar som 

dataspelsindustrin bär i dessa frågor. Läs mer om vår syn på 

dessa frågor på sidan 7. 

Hexagon – en mångsidig hållbar vinnare 
De hållbara tillämpningsområdena för Hexagons produkter 

inom sensor- och mätteknik är närmast obegränsade.  

Ska en process digitaliseras, då kan Hexagon troligen erbjuda 

en hållbar lösning. Den hållbara megatrend som driver 

Hexagons tillväxt förstärks ytterligare från politiskt håll där 

en rad initiativ spelar Hexagon i händerna. Läs mer om vårt 

innehav i Hexagon på sidan 17. 

Addtech – i centrum för den hållbara 
omställningen
Addtechs är ett teknikhandelsbolag med cirka 130 underlig-

gande dotterbolag. Trots att dotterbolagen verkar i en lång 

rad olika branscher har de en sak gemensamt, de befinner 

sig i centrum för den hållbara omställningen. Med koncer-

nens målsättning att hela bolagets omsättning ska bidra  

till en hållbar utveckling år 2030 ser vi Addtech som en 

investering med en tydlig hållbar prägel i våra portföljer.  

Läs mer om vårt innehav i Addtech på sidan 20. 
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Incidenter

Stillfront
I september 2020 förvärvade dataspelsutvecklaren Stillfront 

den kroatiska spelstudion Nanobit. Ett av spelen i förvär-

vade Nanobits spelportfölj, Tabou Stories, lever inte upp 

till vår värdegrund då spelet i vår mening normaliserar att 

kvinnor i beroendeställning använder sex mot ersättning. 

I dialog med Stillfront har vi framfört våra synpunkter på 

det berörda spelet och fått intrycket att spelets innehåll 

ska ses över. Så länge spelets handling är densamma 

kommer Enter helt att avstå investering i bolaget. Enter 

Småbolagsfond avyttrade därför den 18:e december sin 

sista position i bolaget. 

Sandvik
Sandvik uppmärksammades i december 2020, tillsammans 

med cirka 2000 andra bolag, i en artikel av brittiska The 

Guardian. I artikeln listar The Guardian Sandvik som ett av 

flera bolag som har betalat 0 procent i skatt till den austra-

liensiska skattemyndigheten under inkomståret 2018–2019, 

trots att bolagets australiensiska dotterbolag har haft en total 

taxerbar inkomst på 433 049 USD under samma period.  

Enter Fonder har initierat en dialog med Sandvik angående 

det uppmärksammade missförhållandet.   

Den globala marknaden för dator- och 

tv-spel har växt till att idag vara världens 

ledande underhållningsindustri med 

över 2,7 miljarder användare. År 2020 

spenderade dessa över 159 miljarder 

dollar på spel, en ökning av omsätt-

ningen på 9 procent från föregående år. 

Branschen befinner sig i en imponeran-

de trend som inte visar några tecken på 

mättnad, förväntningarna tyder snarare 

på att branschen kommer fortsätta växa 

i oförändrad takt de kommande åren.  

Idag spelas PC-, tv- eller mobilspel 

(hädanefter dataspel) av personer i alla 

åldrar. Mest populärt är det dock fortsatt 

bland unga där 79 procent av alla barn 

mellan 9 och 12 år dagligen spelar 

någon form av dataspel. Bland den unga 

befolkningen sticker också mängden 

spelade timmar ut. Här toppar pojkar i 13 

års åldern statistiken med 39 procent av 

gruppen spelandes mer än 3 timmar per 

dag. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. 

Dataspel har otvetydigt en inverkan på 

ungas vardag och formar såväl indivi-

dens utveckling som den gemensamma 

kulturen.    

Dataspelsbranschen står inför en rad 

etiska frågor där kortsiktiga vinster 

riskerar att prioriteras före ett långsiktigt 

ansvarstagande. Vi är övertygade om att 

detta kan komma att få långsiktig åter-

verkning på förtroendet för branschen  

i stort och enskilda spelbolag i synnerhet. 

I följande text lyfter vi tre frågeställningar 

som är högt prioriterade av oss när vi 

analyserar dataspelbolag. Dessa frågor 

är: problematiskt spelande och bero-

ende, mikrotransaktioner i spel samt 

krav på ett ansvarsfullt innehåll. I detta 

arbete har vi även haft diskussion med 

Patrick Prax, forskare inom speldesign 

på Uppsala universitet. Patricks forskning 

ETIK I  
DATASPELSINDUSTRIN

fokuserar på kopplingen mellan data-

spel och samhället med många av dessa 

frågeställningar i fokus. 

Problematisk spelande
De allra flesta kan spela dataspel utan 

att det påverkar dem på ett negativt vis. 

Forskning visar tvärtom om att data-

spel kan ha många positiva effekter 

på användaren. Exempelvis en positiv 

påverkan på användarens mentala hälsa, 

förmåga att kommunicera och tänka 

abstrakt. För vissa individer övergår 

däremot ett normalt och oskadligt 

spelande till att bli ett problematiskt 

beteende som kan få direkta konsekven-

ser på individens förmåga att hantera 

sin vardag. Här talas ofta om ett data-

spelsberoende, vilket så sent som år 

2018 blev klassat som en diagnostiserbar 

sjukdom av Världshälsoorganisationen 

(WHO). Ett dataspelsberoende beskrivs 

som ett beteende där den spelande har 

tappat kontrollen över sin spelmängd, 

och som fortsätter att eskalera sitt 

spelande trots att negativa konsekven-

ser är uppenbara och andra intressen 

och aktiviteter prioriteras bort. I Sverige 

76

H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  I  N U M M E R  1  I  2 0 2 1 H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  I  N U M M E R  1  I  2 0 2 1



Incidenter

Stillfront
I september 2020 förvärvade dataspelsutvecklaren Stillfront 

den kroatiska spelstudion Nanobit. Ett av spelen i förvär-

vade Nanobits spelportfölj, Tabou Stories, lever inte upp 

till vår värdegrund då spelet i vår mening normaliserar att 

kvinnor i beroendeställning använder sex mot ersättning. 

I dialog med Stillfront har vi framfört våra synpunkter på 

det berörda spelet och fått intrycket att spelets innehåll 

ska ses över. Så länge spelets handling är densamma 

kommer Enter helt att avstå investering i bolaget. Enter 

Småbolagsfond avyttrade därför den 18:e december sin 

sista position i bolaget. 

Sandvik
Sandvik uppmärksammades i december 2020, tillsammans 

med cirka 2000 andra bolag, i en artikel av brittiska The 

Guardian. I artikeln listar The Guardian Sandvik som ett av 

flera bolag som har betalat 0 procent i skatt till den austra-

liensiska skattemyndigheten under inkomståret 2018–2019, 

trots att bolagets australiensiska dotterbolag har haft en total 

taxerbar inkomst på 433 049 USD under samma period.  

Enter Fonder har initierat en dialog med Sandvik angående 

det uppmärksammade missförhållandet.   

Den globala marknaden för dator- och 

tv-spel har växt till att idag vara världens 

ledande underhållningsindustri med 

över 2,7 miljarder användare. År 2020 

spenderade dessa över 159 miljarder 

dollar på spel, en ökning av omsätt-

ningen på 9 procent från föregående år. 

Branschen befinner sig i en imponeran-

de trend som inte visar några tecken på 

mättnad, förväntningarna tyder snarare 

på att branschen kommer fortsätta växa 

i oförändrad takt de kommande åren.  

Idag spelas PC-, tv- eller mobilspel 

(hädanefter dataspel) av personer i alla 

åldrar. Mest populärt är det dock fortsatt 

bland unga där 79 procent av alla barn 

mellan 9 och 12 år dagligen spelar 

någon form av dataspel. Bland den unga 

befolkningen sticker också mängden 

spelade timmar ut. Här toppar pojkar i 13 

års åldern statistiken med 39 procent av 

gruppen spelandes mer än 3 timmar per 

dag. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. 

Dataspel har otvetydigt en inverkan på 

ungas vardag och formar såväl indivi-

dens utveckling som den gemensamma 

kulturen.    

Dataspelsbranschen står inför en rad 

etiska frågor där kortsiktiga vinster 

riskerar att prioriteras före ett långsiktigt 

ansvarstagande. Vi är övertygade om att 

detta kan komma att få långsiktig åter-

verkning på förtroendet för branschen  

i stort och enskilda spelbolag i synnerhet. 

I följande text lyfter vi tre frågeställningar 

som är högt prioriterade av oss när vi 

analyserar dataspelbolag. Dessa frågor 

är: problematiskt spelande och bero-

ende, mikrotransaktioner i spel samt 

krav på ett ansvarsfullt innehåll. I detta 

arbete har vi även haft diskussion med 

Patrick Prax, forskare inom speldesign 

på Uppsala universitet. Patricks forskning 

ETIK I  
DATASPELSINDUSTRIN

fokuserar på kopplingen mellan data-

spel och samhället med många av dessa 

frågeställningar i fokus. 

Problematisk spelande
De allra flesta kan spela dataspel utan 

att det påverkar dem på ett negativt vis. 

Forskning visar tvärtom om att data-

spel kan ha många positiva effekter 

på användaren. Exempelvis en positiv 

påverkan på användarens mentala hälsa, 

förmåga att kommunicera och tänka 

abstrakt. För vissa individer övergår 

däremot ett normalt och oskadligt 

spelande till att bli ett problematiskt 

beteende som kan få direkta konsekven-

ser på individens förmåga att hantera 

sin vardag. Här talas ofta om ett data-

spelsberoende, vilket så sent som år 

2018 blev klassat som en diagnostiserbar 

sjukdom av Världshälsoorganisationen 

(WHO). Ett dataspelsberoende beskrivs 

som ett beteende där den spelande har 

tappat kontrollen över sin spelmängd, 

och som fortsätter att eskalera sitt 

spelande trots att negativa konsekven-

ser är uppenbara och andra intressen 

och aktiviteter prioriteras bort. I Sverige 

76

H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  I  N U M M E R  1  I  2 0 2 1 H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  I  N U M M E R  1  I  2 0 2 1



saknas statistik på hur många som lider 

av diagnosen dataspelsberoende. I en 

norsk studie bedöms dock 1,4 procent 

av de spelande lida av dataspelsbero-

ende enligt WHO:s definition. I studien 

uppmärksammas också den riskgrupp 

på 7,3 procent som inte bedöms ha ett 

dataspelsberoende men som anses ha 

ett problematisk spelande.  

Vilket ansvar spelutvecklarna har för att 

motarbeta dataspelsberoende är en svår 

fråga att utröna. Spelutvecklarnas mål 

är att skapa engagerade spelare som 

blir återkommande och goda kunder. 

Skillnaden mellan en engagerad spe-

lare med ett oproblematisk spelande 

och en problematisk spelare är dock 

svåridentifierad. 

Patrick Prax instämmer i problemati-

ken men poängterar också att dataspel 

generellt sett inte är mer utsatt för 

beroendeproblematik än något annat 

format i underhållningsbranschen. 

Dataspelsutvecklare kan däremot med 

en smart speldesign och smart mark-

nadsföring locka till sig den lilla gruppen 

av högspenderande storspelare som 

ofta riskerar att även lida av ett data-

spelsberoende. Detta är ett problem 

som Patrick tror skadar branschen i det 

långa loppet.

Forskning1 tyder på att dataspelsbero-

ende är överrepresenterat bland spelare 

av vissa spelgenrer. Därför utgår vår ris-

kanalys ifrån en uppdelning av bolagens 

spelportföljer i genrer. Uppdelningen 

består av strategispel, MMORPG (massive 

multiplayer online role-playing game), 

FPS (first-person-shooter), sportspel 

samt actionspel. Forskningen visar att 

spelare inom genrerna MMORPG och 

FPS lider störst risk för att drabbas av 

spelberoende. I tabell 1 framgår fördel-

ning av genrer för de största svenska 

börsnoterade dataspelsbolagen.

Mikrotransaktioner i spel
På senare år har debatten om data-

spelen sträckt sig bortom frågan om 

spelberoende. Dataspelsindustrin har 

växt till den mångmiljardindustri den 

är idag, samtidig har konkurrensen 

tätnat. Som ett resultat har alltmer 

snillrika sätt att tjäna pengar på uppstått.  

Dataspelsutvecklarnas intjäningsmönster 

har förändrats, från att i stor utsträckning 

bestå av engångskostnader vid första 

köptillfället, till att bestå av månads-

prenumerationer eller gratisspel som 

sedan finansieras via mikrotransaktioner 

under spelets gång. Industrin har blivit 

kritiserad för att bygga spelmiljöer som 

uppmuntrar dessa typer av snabba köp,  

i många fall genom att trigga samma typ 

av psykologiska belöningsmekanismer 

som spel på casino gör. 

En fråga som har blivit särskilt upp-

märksammat är den förhållandevis nya 

förekomsten av loot-lådor (engelska; 

loot-box) som år 2018 genererade 

intäkter för spelbolagen om totalt 30 

miljarder dollar. Loot-lådor är ett spe-

lelement där riktiga pengar används för 

att köpa ett föremål med slumpmässigt 

innehåll. Innehållet kan vara av nästan 

obetydlig karaktär eller bestå av ett 

mycket eftertraktat föremål som ger 

spelaren stora fördelar i spelet. Detta är 

ett upplägg som otvetydigt för tankarna 

till konventionellt hasardspel som åter-

finns på casino. Loot-lådornas likheter 

med konventionellt spel om pengar är 

något som också myndigheter runt om 
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i världen de senaste åren har uppmärk-

sammat och dragit olika slutsatser kring. 

I Belgien och Nederländerna klassas 

loot-lådor som lotteriverksamhet och 

lyder därför under de lokala lotterila-

garna. Den Svenska Spelinspektionen 

har däremot gjort en annan bedömning 

och menar att loot-lådor inte bör klassas 

som lotteri såtillvida inte utfallet kan 

omsättas i verkliga pengar.   

Alldeles oavsett myndigheternas defini-

tion finns det forskning som pekar på en 

koppling mellan en spelares benägenhet 

att spendera pengar på loot-lådor och 

ett beroende av spel om pengar2. Särskilt 

tydlig är kopplingen för tonåringar. Här 

finns det evidens för att användande 

av loot-lådor i tonåren kan resultera i 

ett spelberoende i vuxen ålder. Detta 

är en slutsats som styrks i en svensk 

studie utförd av Folkhälsomyndigheten3 

mellan år 2015 och 2018. Här fastslår 

Folkhälsomyndigheten också att 36 

procent av de 16 och 17 åringar som 

dagligen spelar dataspel någon gång har 

köpt en loot-låda. 

Patrick Prax beskriver den ökade före-

komsten av mikrotransaktioner och 

loot-lådor som ett branschproblem där 

spelutvecklare pressas till att hela tiden 

göra sina spel mer lönsamma. Han tror 

inte att loot-lådor per se behöver vara 

dåliga, utan pekar snarare på en proble-

matik där spelutvecklarna bygger upp en 

social press som driver spelarna till att 

spendera pengar för att höja sin sociala 

status i spelet. Patrick tycker däremot att 

det finns relevanta åtgärder som vissa 

dataspelsbolag redan har implemente-

rat. Ett sådant är att införa ett maximalt 

tak för hur mycket en spelare kan spen-

dera under en viss tid och att tydliggöra 

de procentuella oddsen för loot-lådor-

nas olika utfall. 

Enter Fonder investerar inte i bolag som 

erbjuder spel om pengar. Vi ser därför 

allvarligt på den ökade förekomsten av 

loot-lådor och på de kopplingar som 

finns till konventionellt spel om pengar. 

Detta är något vi är mycket tydliga med 

i vår kommunikation med våra portfölj-

bolag där förekomsten av loot-lådor är 

nästintill obefintlig. 

Ansvarsfullt spelinnehåll
Dataspelens innehåll och dess påverkan 

på spelarna är frågor som har diskuterats 

så länge dataspel har funnits. Dataspel 

har ända sedan 70-talet anklagats för 

att leda till aggressivitet och normalisera 

våld på ett sätt som avtrubbar ung-

as hjärnor. Trots att delade meningar 

råder så tyder den senaste tidens större 

forskningsstudier på att en tydlig sådan 

koppling inte finns.   

Patrick Prax menar ändå att spelutveck-

larna har ett stort ansvar vad gäller att 

producera ett ansvarsfullt innehåll. Han 

beskriver hur spel idag i många fall byg-

ger på, och således cementerar, gamla 

stereotyper och fördomar. Exempelvis 

nämner Prax stereotyper som att spelets 

skurk ofta har rysk accent. Han vill också 

lyfta fram en sexualiserande och ofta 

nedsättande framställning av kvinnor  

i spel. I dessa frågor ser han att investe-

rarna har en viktig roll och bör investera 

med ett gott omdöme.  

Som en del i riskbedömningen utgår vi 

från fördelningen av åldersmärkning i 

bolagens spelportfölj. En stor andel spel 

i de högre åldermärkningarna innebär 

förhöjda risker och ställer högre krav på 

arbetet kring ålderskontroll och etiskt 

spelinnehåll. I tabell 2 framgår fördel-

ningen över åldersmärkning i de största 

svenska börsnoterade dataspelsbolagen.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5520129/

2 https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsos.190049

3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/om-spelproblem/dataspel/
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ENTER FONDERS  
HÅLLBARHETSBEDÖMNING
- I fokus detta nummer; Enter Småbolagsfond

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har 

en tydlig samverkan. Bolag som inte tar sociala, etiska och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet är utsatta för affärs-

mässiga och varumärkesmässiga risker som vid felsteg kan få 

negativ återverkning på aktiekursen. Bolag som i stället har 

en väl underbyggd hållbarhetsstrategi och som anpassar sin 

verksamhet för framtida utmaningar tror vi har goda chanser 

till framtida framgång. Hållbarhet utgör därför en central  

pusselbit i vår bolagsanalys och är en viktig kvalitetsstämpel 

när vi letar efter bra investeringsmöjligheter. 

Basen i Enters hållbarhetsarbete utgörs av vår egenhändigt 

utvecklade modell för hållbarhetsanalys. Här utvärderar vi 

varje investering utifrån dess hållbarhetsrelaterade risker och 

möjligheter. Analysmodellen består av en rad bedömnings-

kriterier som ger oss möjlighet att kombinera kvantitativa 

datapunkter med våra egna erfarenheter och bedömningar  

av bolaget. 

I detta avsnitt presenterar vi ett urval av resultatet för de  

mest centrala datapunkterna i analysmodellen för en specifik 

fond varje rapport. I denna rapport står Enter Småbolagsfond 

i fokus.

Enter Fonders hållbara teman

När vi bedömer en investerings hållbara möjligheter gör vi  

det med utgångspunkt i fyra hållbara investeringsteman; håll-

bara städer, energi och klimateffektivitet, hälsa och säkerhet 

samt hållbar konsumtion, produktion och finansiering. Varje 

tema har koppling till något eller några av FN:s 17 globala 

hållbarhetsmål. För att ett bolag ska kategoriseras inom  

ett investeringstema ska vi i vår bedömning finna finansiell 

tillväxtpotential som resultat av att bolaget bidrar till lösningar 

som svarar mot något av hållbarhetmålen.  
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

I kategorin hållbara städer platsar bland annat 

bolag som bidrar till smart och hållbar infrastruktur, 

inkluderande stadsutveckling eller klimatvänliga 

byggnader.

Energi & klimateffektivitet

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

I kategorin energi & klimateffektivitet platsar 

bland annat bolag som bidrar till ny energieffek-

tiv teknik, hållbara energikällor eller en hållbar 

industrialisering.  

Hälsa & Säkerhet

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

I kategorin hälsa & säkerhet platsar bland annat 

bolag som bidrar till en ökad global hälsa, en 

modern och effektiv vård eller säkra och fredliga 

samhällen. 

Hållbar konsumtion,  
produktion & finansiering

INGEN
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HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

I kategorin hållbar konsumtion, produktion & 

finansiering platsar bland annat bolag som bidrar 

till cirkulära samhällen, hållbara produktionsmeto-

der eller grön finansiering. 
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Utsläpp av koldioxid
Att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären är en  

av vår tids absolut största utmaningar. För att vi ska kunna  

nå Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala 

uppvärmningen till maximalt 1,5 grad krävs en årlig minsk-

ning av de globala koldioxidutsläppen med 7,6 procent. Hur 

våra portföljbolag arbetar för att bidra till målsättningarna i 

Parisavtalet är något vi följer mycket noggrant. Därför utgör 

frågan kring koldioxidutsläpp en central del i Enter Fonders 

hållbarhetsbedömning. 

När vi bedömer huruvida ett bolag lever upp till Parisavtalets 

målsättningar eller inte beaktar vi bland annat hur stora 

koldioxidutsläpp som bolaget har, vilken förändringstakt de 

uppvisar samt vilka långsiktiga målsättningar bolaget arbetar 

mot. För bolag som inte presenterar någon koldioxiddata kan 

vi inte avgöra om de lever upp till Parisavtalets mål såtillvida 

bolaget inte verkar i en bransch som i genomsnitt har mycket 

låga utsläpp.

Vi beräknar också fondens sammanvägda koldioxidavtryck. 

Detta är ett mått som visar fondportföljens exponering mot 

koldioxidintensiva företag och beräknas i enlighet med fond-

bolagens förening riktlinjer. Måttet ger oss också en indikation 

på om portföljens innehav uppvisar en positiv trend vad gäller 

att minska sina utsläpp. 

Jämställdhet
Arbetet med jämställdhet är för många bolag en stor  

utmaning där alltför få aktörer lyckas med uppgiften att 

befordra kvinnor till de ledande befattningarna. De svenska 

börsbolagens ledningsgrupper består idag av i genomsnitt 

25 procent kvinnor medan motsvarande siffra för bolagens 

styrelsegrupp uppgår till 34 procent. Jämställdhetsfrågan är 

en särskilt tongivande faktor i vår hållbarhetsbedömning och 

en viktig del i vårt påverkansarbete. 
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VÅR SYN PÅ TVÅ 
AKTUELLA BOLAG

Hexagon

I följande segment ger vi vår syn på hållbarhetsarbetet i två 

av våra portföljbolag. Det är bolag som i vår bedömning har 

flaggats som särskilt utsatta. Det kan också vara bolag som 

vi av någon annan anledning tycker är intressanta att lyfta 

fram ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår egen analys av bolagen, 

både finansiellt och hållbarhetsmässigt, är en central del i vår 

investeringsprocess. 

Hexagon är en världsledande aktör inom 

sensor och mätteknik som genom att 

samla in och analysera data erbjuder 

lösningar som förbättrar effektivitet, pro-

duktivitet och säkerhet för sina kunder. 

Tillämpningsmöjligheterna för Hexagons 

produkter är närmast obegränsade. Ska 

en process digitaliseras, då kan Hexagon 

troligen erbjuda en lösning. Som en 

konsekvens av detta återfinns bolagets 

kunder idag inom en stor variation av 

sektorer. Från traditionell tung industri 

till jord- och skogsbruk, byggnation, 

infrastruktur, medicinteknik, säkerhet, 

försvar, gruvindustri och energi. 

Hexagons hållbara möjligheter är 

anmärkningsvärda. Vi finner hållbara 

drivkrafter för nästan varje produktka-

tegori i bolagets erbjudande, detta trots 

att bolaget har en mycket bred och 

diversifierade kundbas. 

De många tillämpningsområdena 

gör det svårt att kortfattad samman-

fatta Hexagons hållbara bidrag. Men 

ett exempel är bolagets erbjudande 

inom geospatial avbildning och moni-

torering. Via kameror, sensorer och 

signaler kan bolaget möjliggöra preci-

sa digitala avbildningar av den fysiska 

världen. Tekniken kan användas för 

att mäta förändringar i vår omgivning 

som exempelvis smältande polarisar, 

höjda vattennivåer eller förändringar i 

skogsområden. Tekniken gör också stor 

nytta i jordbruksindustrin där optime-

ringslösningar möjliggör en effektivare 

landanvändning på ett sätt som kan 

bespara stora mängde vatten, bräns-

le och kemikalier samtidigt som den 

enskilda lantbrukarens produktivitet kan 

ökas avsevärt. 

En annan av bolagets affärsverksam-

heter bidrar till lösningar för autonoma 

processer, det vill säga automatiska 

processer utan mänsklig övervakning. 

Här rider bolaget på en stark automa-

tiseringstrend med kunder inom bland 

annat gruvnäring, transportsektorn och 

traditionell tillverkningsindustri. Även 

inom byggnadssektorn kan Hexagons 

produkter bidra till optimeringslösningar 

genom hela byggnationens värdekedja. 

Från inledande landmätning till design, 

byggnation, underhåll, renovering och 

rivning. 

Hexagon är dessutom ofta involverade 

i stora komplexa projekt där flertalet av 

bolagets lösningar används simultant. 

Ett exempel är för vindkraftsanläggning-

ar till havs där de tuffa förhållandena 

ställer millimeterprecisisa krav på vind-

kraftverkens prestanda. Hexagons 

teknik möjliggör övervakning i realtid 

av allt från vindkraftverkens lutning 

till vibrationer och accelerationer av 

vindturbinerna. Allt för att vindkraftsan-

läggningen ska kunna fungera felfritt 

och säkert under så många år som 

möjligt. 

EU:s initiativ spelar Hexagon  
i händerna
Den hållbara megatrend som driver 

Hexagons tillväxt förstärks ytterligare 

från politiskt håll där en rad initiativ 

spelar Hexagon i händerna. EU:s färd-

plan för en hållbar omställning, ”The 

European Green Deal”, skulle kunna 

vara ett material hämtat direkt från 

Hexagons egen marknadsföring. Här 

lägger den Europeiska kommissionen 

fram en långsiktig strategi bestående 

av åtta fokusområden med åtgärder 

för att främja: hållbara transportmedel, 

en renare fastighetssektor, en hållbar 

industri, en ren energiproduktion, ett 

hållbart jordbruk, biologisk mångfald 

samt minskade föroreningar. Samtliga 

fokusområden helt i linje med Hexagons 

affärsverksamhet. För att målsättningar-

na ska uppnås är stora investeringar att 

vänta, EU beskriver själva hur en investe-

ringsvåg behövs med investeringar om 

minst 260 miljarder Euro årligen. Det är 

svårt att se att en sådan utveckling inte 

kommer att vara gynnsam för Hexagon. 

Ett annat initiativ som bör gynna 

Hexagon är den stundande klassifice-

ringen av hållbara investeringar, EU:s 

hållbara taxonomi. Taxonomin ska utgö-

ra ett verktyg för investerare att definiera 

graden av hållbarhet i en investering. 

Regelverket träder inte i kraft förrän år 

2022, men i den initiala analysen tyder 

mycket på att många bolag kommer att 

ha svårt att i regelverkets mått mätt klas-

sas som gröna. Här är Hexagon dock ett 

undantag. Givet den stora strömningen 

av kapital mot gröna investeringar de 

senaste åren bör kan detta komma att 

ha positiv effekt på bolagets aktiekurs. 

Påverkansplan Finns i fonderna Hållbart tema

• Vi förväntar oss att bolaget fortsätter att utveckla sitt interna 
hållbarhetsarbete. 

• Vi förväntar oss att bolaget har relevanta rutiner för att garante-
ra att bolagets produkter inte används för att kränka mänskliga 
rättigheter. 

• Enter Select

• Enter Select Pro

• Enter Sverige

• Enter Sverige Pro

• Enter Preserve

• Enter Cross Credit

• Enter Return

• Energi & klimateffektivitet
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Problematisk försvarskoppling
Bolaget har trots sin goda hållbarhetsprägel fortsatt 

kunder inom försvarsindustrin. Intäkterna från detta 

affärsområde har de senaste åren legat konstant 

runt 4 procent av de totala intäkterna. År 2020 

förväntas dock andelen stiga till 6 procent, mest till 

följd av pandemin som har resulterat i att bolagets 

övriga affärsområden har haft en sämre resultatut-

veckling. Kopplingen till försvarsindustrin kan skapa 

etiska frågeställningar. Vår ståndpunkt i denna fråga 

är tydlig, bolagets koppling till försvarsindustrin 

består uteslutande av att erbjuda lösningar för 

monitorering. Således ser vi ingen oetisk koppling 

till vapenindustrin. Exponeringen innebär dock 

en förhöjd risk. Särskilt ser vi en risk att bolagets 

produkter förknippas med konflikter som kränker 

mänskliga rättigheter. Här anser vi att bolaget har 

relevanta rutiner för att säkerställa att bolagets  

produkter inte exporteras till repressiva regimer.  

Hexagons interna hållbarhetsarbete
Hexagon har historiskt sett bedrivit ett internt 

hållbarhetsarbete som har varit bristfälligt. Bolaget 

har sett sig som ett teknikbolag utan större anled-

ning att stipulera hållbarhetsmål eller att rapportera 

hållbarhetsdata. Här har vi nyligen sett ett upp-

sving som tar sitt avstamp då bolaget tillsatte en 

ansvarig för hållbarhet. Valet föll på bolagets chef 

för Investor Relations, Maria Luthström, som nu 

även kommer att axla rollen som hållbarhetschef. 

Hexagon har sedan dess gjort framsteg, bland 

annat genom att definiera långsiktiga hållbarhets-

mål men också genom att i februari i år introducera 

det hållbara programmet R-evolution som ska driva 

bolaget till fler hållbara utvecklingsprojekt. 

Sammanfattning
Hexagons breda kundbas ger bolaget en unik 

position i den hållbara omställningen. Oavsett 

sektor kommer bolaget med sina väl positionerade 

produkter kunna vara en hållbar vinnare. Att bola-

get dessutom investerar cirka 10 procent av sina 

intäkter i R&D tillsammans med bolagets tydliga 

initiativ för att stärka sitt interna hållbarhetsarbete 

förstärker tron om att bolaget kommer att kunna 

dra nytta av framtidens utmaningar. 
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Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare 

avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. 

Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 

påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att 

investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering.

Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk  

rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering  

är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare 

läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser 

och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga på vår 

hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder. 

Riskinformation

Addtech

Addtech är ett förvärvsdrivet teknikhan-

delsbolag med cirka 130 underliggande 

dotterbolag i en stor variation av tek-

nikintensiva branscher. Världens många 

utmaningar kommer att ställa stora 

krav på ökad teknikutveckling. Här har 

Addtech mycket goda förutsättningar för 

att bedriva en både lönsam och hållbar 

affär. 

Elektrifiering, stamnätsutbyggnad, 

automatisering, flödeskontroll, industri 

4.0, infrastrukturutveckling och med-

icinteknik är alla exempel på globala 

megatrender i centrum för den hållbara 

omställningen. Listan är också exem-

pel på teknikområden där Addtechs 

dotterbolag är aktiva. Den globala 

teknikutvecklingen skapar enorma 

möjligheter för Addtech som med sitt 

breda kunderbjudande har skapat sig 

en marknadsposition mitt i den håll-

bara omställningen. Till skillnad mot 

många andra bolag vars affär kretsar 

kring hållbar teknik är inte Addtech 

exponerad mot ett fåtal tekniker i ett 

litet marknadssegment. Bolagets breda 

branschnärvaro och höga teknikkom-

petens innebär att bolaget är exponerat 

mot den hållbara omställningen på bred 

front. Den förvärvsdrivna affärsstrategi 

möjliggör också för bolaget att på ett 

snabbfotat vis kunna anpassa sin affär 

och slå sig in på nya marknader då nya 

möjligheter uppstår.  

Att det är hållbarhet som är vägen 

framåt för Addtech är koncernledning-

en mycket tydlig med. Ledningen har i 

sina målsättningar åtagit sig att bolagets 

omsättning år 2030 till 100 procent ska 

bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Från nuvarande nivå på 40 procent är 

detta en mycket ambitiös målsättning 

som tydligt materialiserar ledningens 

hållbara vägval. Den hållbara tillväxtstra-

tegin tror vi inte bara kommer att gynna 

bolagets resultatutveckling. Bolagets 

aktie kommer med det uttalade målet 

att få en tydligare hållbar prägel, vilket 

kan attrahera ett stort investerarkollektiv 

som letar efter gröna investeringar. 

Bolagets utmaningar
Förvärvsdrivna konglomerat, likt 

Addtech, är ofta svåra för oss som 

investerare att bedöma ur ett håll-

barhetsperspektiv. Bolagen består 

av flertalet mindre dotterbolag som 

ofta har vitt skilda verksamheter. 

Dotterbolagen präglas generellt sett 

också av en stark entreprenörsanda och 

styrs från koncernnivå på ett mycket 

decentraliserat sätt. Detta ger koncer-

nen utmanande förutsättningar för att 

bedriva en verkningsfull och enhetlig 

hållbarhetsstrategi. Dessutom resulterar 

de komplexa organisationsstrukturerna i 

än mer komplexa leverantörskedjor där 

varje enskilt dotterbolag ofta arbetar 

med sina egna leverantörer. Adderar vi 

på detta en mycket hög förvärvstakt blir 

resultatet ett sammelsurium av utma-

nande omständigheter som försvårar 

bolagets möjligheter att bedriva ett 

effektivt hållbarhetsarbete. Bolaget har 

däremot funnit en väg genom dessa 

utmaningar där man på ett väl avvägt vis 

värnar om det decentraliserade styret 

men ändå tillgodoser dotterbolagen 

med hållbarhetsmässiga hjälpmedel 

och målsättningar. Ett sådant exempel 

är koncernens uppförandekod som 

infördes år 2016 genom vilken varje 

dotterbolag kan utvärdera sina underle-

verantörer. Addtechs har här formulerat 

en långsiktig målsättning att 80 procent 

av de inköpta volymerna ska vara utvär-

derade utifrån uppförandekoden år 2030 

från dagens 51 procent.    

Bolagets affärsmodell och komplexa 

organisation försvårar även kontrollen 

av bolagets kundbas. Givet de breda 

tillämpningsområdena för bolagets 

lösningar ser vi här en risk att bola-

gets produkter används på ett sätt 

som främjar fortlevnaden av ohållbara 

tekniker. Ett sådant exempel är bolagets 

exponering mot marina skrubbers. En 

skrubber är i sig en miljöförbättrande 

produkt som möjliggör en kemikalie-

fri rening av luftföroreningar. Men när 

tekniken tillämpas är det oftast för att 

möjliggöra ett fortsatt användande av 

miljöovänliga drivmedel i tung transport 

och industri utan att bryta mot rådande 

miljökrav. I exempelvis sjöfartsindustrin 

möjliggör marina skrubbers en fortsatt 

användning av bunkerolja i stället för 

att driva utvecklingen mot mer hållbara 

alternativ. Detta är dock ett segment 

som har minskat kraftigt i omsättning 

de senaste åren till följd av en försämrad 

efterfrågan. Vår förhoppning är att den-

na utveckling fortsätter och att bolaget 

de närmaste åren kommer att fasa ut 

dessa intäktskällor till förmån för andra 

hållbara marknadssegment med bättre 

tillväxtpotential.   

Påverkansplan Finns i fonderna Hållbart tema

• Vi förväntar oss att bolaget vidtar åtgärder för att förbättra jäm-
ställdheten i bolaget.

• Vi vill se en tydlig färdplan för hur bolaget ska uppnå sina långsik-
tiga målsättningar. 

• Enter Småbolagsfond

• Enter Sverige Pro

• Enter Sverige

• Hållbara städer
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Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Följande rapport är skriven av Vilhelm Böhme,  

ansvarig för hållbarhetsanalys hos Enter Fonder. 

Vilhelm har en Civilingenjörsexamen från KTH samt 

studier inom ekonomi på Stockholms Universitet  

och har jobbat på Enter Fonder sedan 2016.

Vid eventuella frågor, eller om du vill veta mer om 

vårt hållbarhetsarbete, kan du kontakta Vilhelm på 

vilhelm.bohme@enterfonder.se
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