
”Vi ser gärna att de bolag som tar plats  

i våra portföljer har en tydlig hållbar-

hetsinriktning. Det kan vara bolag som 

arbetar med ny teknik eller som på något 

annat sätt har en affärs modell med syfte 

att bidra till en hållbar utveckling.”

Vilhelm Böhme 

Ansvarig för hållbarhetsanalys
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Vi har sedan Enter Fonder startades år 1999 arbetat efter en investerings-

filosofi som bygger på en närhet till bolagen och den marknad vi arbetar 

i. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Det 

har färgat vårt sätt att arbeta med hållbarhet. Hållbarhetsarbetet ska vara 

en naturlig del av investeringsprocessen och prägla investeringen under 

hela innehavsperioden.

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 

ENTERS VÄG  
MOT HÅLLBARA  

INVESTERINGAR
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riktlinjer för multinationella företag. Vi investerar inte heller  

i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, 

gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. 

Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av 

omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, 

vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution  

av pornografiskt material.

Hållbarhet i investeringsprocessen
Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat 

har en stark koppling. Ett bristfälligt arbete är behäftat med 

finansiella risker samtidigt som möjligheter öppnar sig i den 

omställning som nu sker till ett mer hållbart samhälle. 

Hållbarhet genomsyrar hela vår organisation, men avgörande 

för att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt håll-

barhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang. 

Förvaltaren har kunskap och närhet till bolagen och är den 

som fattar investeringsbeslut. Ett sätt för oss att få dessa 

frågor att bli en del av förvaltarens vardag är att integrera ett 

kvantitativt ESG-betyg (Enviromental, Social, Governance) 

i Enters analysmodell som används för värdering av bolag. 

Hållbarhet blir inte bara en naturlig del av investeringsproces-

sen, det hjälper oss även att navigera mellan vilka bolag som 

kräver extra tillsyn. I slutändan så är det alltid en väl avvägd 

kvalitativ analys likställd med den övriga fundamentala analy-

sen som krävs för att förstå sig på ett bolags hållbarhetsarbete 

och dess effekter. 

Hållbarhet i ägararbetet
Som långsiktiga och aktiva investerare med koncentrerade 

portföljer har vi nära kontakt med våra portföljbolag.  

Det ger oss en bra position att föra en löpande dialog som  

gör det möjligt att påverka företagen i en hållbar riktning.  

Ett konstruktivt påverkansarbete ställer också krav på oss  

att ha en god tanke kring hur vi vill påverka bolaget. Därför 

upprättar vi en påverkansplan för varje bolag med understöd 

av den kvalititativa bedömning som har utförts. 

En viktig del av dialogen sköts sedan av förvaltarna i möten 

med bolagen. På så sätt säkerställer vi att kritiska frågor får  

ett direkt och väl avvägt genomslag i bolags- och aktiean-

alysen. Vid händelse av incidenter i våra portföljbolag är  

även här vår primära strategi att diskutera frågan direkt  

med bolagen och i nära dialog följa det förändringsarbete 

som behöver komma till stånd.
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Investering i EQT lyfter  
frågor kring trovärdighet
I slutet av kvartalet investerade flera av våra  

fonder i det nyligen börsintroducerade Private 

Equity-bolaget EQT. EQT har skapat sig en stark 

profilering inom hållbarhet med en filosofi kring 

ansvarsfulla investeringar som rimmar väl med vår 

egen. Samtidigt visar vår genomgång av jämställd-

het i våra portföljbolag att EQT hamnar i absoluta 

botten. Läs mer om hur vi ser på detta i vår analys 

av EQT:s hållbarhetsarbete på sidan 13. Här ger  

vi även vår syn på en av de starkaste lysande 

stjärnorna på den svenska hållbarhetshimlen, 

Electrolux. Läs även vår genomgång av jämställd-

het på sidan 9.

Volvos utmaningar, en följetong
Under kvartalet har vi fortsatt vår långa dialog 

med Volvo angående hur de kan säkerställa att 

leverantörer och återförsäljare lever upp till Volvos 

höga krav. Bakgrunden till detta är de många kon-

troverser kopplade till mänskliga rättigheter som 

Volvos produkter har varit involverade i de senaste 

åren. Den senaste uppdateringen i vår dialog med 

Volvo finns att läsa på sidan 6. 

Utträde ur Nolato på grund av 
tobakskoppling
I september månad sålde Enter Småbolagsfond det 

sista innehavet i Nolato. Bakgrunden till utträdet är 

bolagets involvering i den växande marknaden för 

elektroniska cigaretter där Nolato tillverkar en viktig 

komponent för upphettning av tobak. Vi investerar 

inte i bolag som producerar produkter av tobak vil-

ket Nolato förvisso inte gör. Men när segmentet för 

elektroniska cigaretter har växt så har vi inte kunnat 

motivera ett innehav med den nära kopplingen till 

tobaksindustrin. 

KVARTALET  
I KORTHET
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Incidenter

Volvo (uppföljning)
Volvos produkter har vid flertalet tillfällen under de senaste 

åren uppmärksammats i kontroverser kopplade till mänskli-

ga rättigheter. Bland kontroverserna återfinns konflikter  

i Egypten och i Palestina samt det senaste fallet i Myanmar 

där Volvos produkter misstänks ha varit involverade i kon-

troversiell gruvbrytning. Gemensamt för de rapporterade 

fallen är att Volvos hantering och granskning av återförsäl-

jare kritiseras.

I samband med den senaste händelsen i Myanmar har vi 

därför kontaktat Volvo för en utförligare dialog. Bolaget har 

initierat och genomfört ett internt arbete som i första hand 

syftat till att klargöra i vilken mån Volvos produkter kan 

anses ha en relevant koppling till de missförhållanden som 

rapporterats kring gruvorna. Bolagets slutsats är att en sådan 

koppling saknas. Men man framhåller samtidigt komplexite-

ten i att ha full kontroll över produkternas hela livscykel då de 

oftast säljs flertalet gånger under dess långa livstid.

Vidare har bolaget utvecklat sina rutiner på marknader som 

bolaget klassificerar som högriskområden. Här gäller nu en 

högre grad av ”due dilligence” av såväl återförsäljare (dealers) 

och kunder. Bolaget vill också säkerställa att man genom 

samarbetspartners bidrar till att positiva förändringar kommer 

till stånd inom exempelvis ökad miljömedvetenhet och social 

rättvisa. Vi hoppas att i den fortsatta dialogen med bolaget 

få ta del av bolagets erfarenheter och utvärdering av hur de 

insatserna fungerat i praktiken.
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Riskexponering  
och riskhantering

Ett sätt att grafiskt illustrera vilka bolag som är särskilt utsatta är att presentera varje bolags bedömda riskexponering i för-

hållande till bolagets riskhantering. Denna bedömning görs i samarbete med Sustainalytics där utfallet för Enters portföljbolag 

presenteras i grafen nedan. Ju närmare det övre vänstra hörnet ett bolag är placerat desto mer utsatt anses det vara.  

Denna bedömning gör Enter i samarbete med Sustainalytics.  
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Riskpremie i analysmodellen

Att hållbarhet ska vara en naturlig del av investeringsprocessen 

är en av de mest centrala delarna i vårt hållbarhetsarbete.  

Ett sätt vi uppnår detta på är att integrera en riskfaktor 

kopplad till ESG-faktorer i den analysmodell som vi använ-

der för bolagsvärdering. Samtliga bolag som tilldelas en 

extra risk premie får en sänkt teoretisk värdering i modellen. 

På det sättet ges förvaltaren en initial vägledning till vilka 

bolag som är särskilt utsatta för hållbarhetsrelaterade risker. 

Hållbarhetsfrågor blir därför en naturlig del av förvaltningens 

dagliga arbete. I diagrammet nedan framgår det vilka portfölj-

bolag som för tillfället har högst riskpremie i analysmodellen.

Bäst i klassen?

Bolag i olika branscher har olika förutsättningar för att  

bedriva hållbarhetsarbete. Det är därför viktigt att jämföra  

hur varje bolag presterar i förhållande till sina närmaste 

branschkollegor. Nedan illustreras hur bolagens hållbarhets-

arbete bedöms i förhållande till bolag i samma bransch. 

I tabellen rangordnas bolagen baserat på hur många  

procent av dess branschkollegor som bedöms bedriva  

ett bättre hållbarhetsarbete. Vi noterar att 64% av bolagen 

placerar sig i den främsta kvartilen samtidigt som inga  

innehav befinner sig i den sämsta. 
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Andel kvinnor  
i bolagsstyrelsen

Andel kvinnliga 
medarbetare

Select Pro 36% 36%

Sverige Pro 35% 36%

Select 36% 36%

Sverige 35% 36%

Småbolagsfonden 32% 34%

Preserve 36% 33%

Cross Credit 35% 36%

Return 38% 37%

Bolag med lägst andel  
kvinnor i styrelsen

Bolag med högst andel  
kvinnor i styrelsen

0%
Bilia

66%
Invisio 
Communication

0%
Stena Metall

63% 
AAK  

0%
Piezomotor 

60%
Klövern

13%
Veoneer 

60%
Wallenstam

17%
EQT 

57%
Hexagon 

Social hållbarhet  
och jämställdhet

Idag klassas 19% av Stockholmsbörsens bolag 

som jämställda enligt Allbright-stiftelsens senaste 

rapport1. Det är en siffra som har förbättrats de 

senaste åren men som är långt ifrån tillräcklig. 

Allbright stiftelsens undersökning visar också att 

den positiva utvecklingen är isolerad till  

vissa branscher. För den stora massan av bolag är 

utvecklingen oförändrad trots att jämställdhet ska 

eftersträvas enligt svensk kod för bolagsstyrning. 

Insatser för miljö och klimat är ofta behäftade 

med stora investeringar och kräver affärsstrategisk 

förankring vilket kan ta tid. Vi finner däremot ingen 

anledning för ett företag att inte agera i frågor  

kring social rättvisa och jämställdhet. Hanteringen  

speglar snarare en företagskultur än något annat.  

Som aktieägare och långivare har vi ett viktigt 

ansvar i att inte acceptera brister i detta arbete.  

Här presenteras utfallet av den senaste utvärde-

ringen av jämställdhet i våra portföljbolag.  

1, http://www.allbright.se/allbrightrapporten

”Idag klassas 19% av 
Stockholmsbörsens bolag  

som jämställda enligt Allbright 
-stiftelsens senaste rapport1

A Aktieinvestering

Ränteinvestering
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FN:s Globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 är en överenskommelse mellan FN:s medlems-

länder vilken förpliktigar varje medlemsland att aktivt arbeta 

mot 17 globala hållbarhetsmål. De globala hållbarhetsmålen 

verkar för att uppnå en social, miljömässig och ekonomiskt 

hållbar utveckling formulerat i 17 huvudmål uppdelade i 169 

konkreta delmål.  

För att de globala målen ska kunna uppnås är företagens 

bidrag helt avgörande. Innovativa produktlösningar och 

hållbara affärsmodeller i linje med målen måste i en betydligt 

högre takt genomsyra världens alla bolag. Glädjande är att 

många svenska bolag idag integrerar de globala målen i sitt 

hållbarhetsarbete. 

Vi utvärderar årligen våra portföljbolag med avseende på de 

globala hållbarhetsmålen. Utvärderingen består dels av att 

identifiera hur väl bolagen integrerar agenda 2030 i sitt arbete. 

Vi utför också en bedömning av hur väl vi anser att bolagen 

faktiskt bidrar till de globala målen. Ett bolag kan tydligt bidra 

till ett hållbarhetsmål på två sätt, antingen genom att ha en 

verksamhetsplan med tydliga och ambitiösa strategier som 

bidrar till de globala målen eller genom att ha en produkt eller 

tjänst som tydligt bidrar till de globala målen. Här presenterar 

vi utvärderingen för våra 10 största innehav.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

 Electrolux

 Essity

 Balder

 Volvo

 Hennes & Mauritz

 Hexagon

 Atlas Copco

 Ångpanneföreningen

 Epiroc AB

 AAK AB (publ)

Enter bedömer att bolaget tydligt bidrar till hållbarhetsmålen

Bolaget anger själva att de i sitt hållbarhetsarbete arbetar mot detta mål
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HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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VÅR SYN PÅ TVÅ 
AKTUELLA BOLAG
I följande segment ger vi vår syn på hållbarhetsarbetet i två 

av våra innehav. Det är bolag som i vår kvantitativa bedöm-

ning 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. 
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”

EQT

Investeringar i investmentbolag ökar 

hållbarhetsarbetets komplexitet avsevärt. 

Dessa bolags verksamhetsområden har 

ofta stor spridning. Som exempel har 

EQT:s fonder i dagsläget investeringar  

i 60 bolag uppdelat i fem branscher i sin 

private equity-portfölj. Att bedöma håll-

barhetsarbetet i varje enskild investering 

är mycket svårt för oss, data på bolags-

nivå och transparens är ofta begränsad. 

Bolagets övergripande stra-

tegi och policy för hållbara 

investeringar blir därför 

avgörande i vår bedömning. 

Delar vi inte en samsyn i 

dessa frågor är en investe-

ring svår att motivera. 

EQT har tveklöst ett 

ambitiöst hållbarhetsprogram där 

grundprincipen är att varje investering 

ska bidra till samhällsnytta. Bolaget 

framhåller tydligt kopplingen mellan 

investeringar som bidrar till en hållbar 

utveckling och ett långsiktigt värde-

skapande. Investeringarnas grad av 

samhällsnytta mäts med hjälp av FN:s 

hållbarhetsmål. De används ock-

så som kommunikationsmedel i det 

påverkansarbete EQT bedriver mot 

sina portföljbolag. Ett exempel är EQT 

Sustainability Blueprint. Det är ett 

bedömningssystem för att värdera  

samhällsnyttan av portföljbolagens 

produkt eller affärsmodell utifrån den 

målbild EQT formulerat för respektive 

bolag. Inför investeringen i EQT har 

vi granskat EQT:s hållbarhetsarbete 

samt genomlyst de bolag som åter-

finns i portföljerna. Trots den höga 

profileringen och de ambitiösa håll-

barhetsprogrammen har vi haft svårt 

att bedöma effekten av EQT:s hållbar-

hetsarbete. Vi har upplevt en bristfällig 

transparens i det arbetet som bedrivs 

mot portföljbolagen samt haft svårt 

att finna underlag för uppföljning. 

Ytterligare frågor kring trovärdighet har 

lyfts när vi läser om EQT:s program för 

jämställdhet. Man säger sig jobba aktivt 

med flertalet initiativ för att öka jäm-

ställdheten på alla nivåer inom bolaget 

men även hos externa leverantörer.  

Trots detta är EQT bland de sämre  

bolagen på Stockholmsbörsen vad  

gäller jämställdhet i styrelsen. Av bola-

gets sex styrelseledamöter är endast  

en kvinna. Det är påtagligt under snittet 

för såväl börsen som för andra bolag 

inom finansbranschen. Här ställer 

uppenbarligen EQT högre krav på 

exempelvis bolagets leverantörer  

än vad man själv lyckas leva upp till.  

Med anledning av de frågor som upp-

stått i samband med vårt arbete med 

genomlysningen har vi inlett en dia-

log med EQT. Dessa samtal har varit 

konstruktiva och vi upplever att EQT 

har kunnat ge tydliga svar på samtliga 

utestående frågor. EQT menar att man 

ännu inte har ett tydligt ramverk för 

hur man kommunicerar 

hållbarhetsarbetet till sina 

aktieägare på grund av 

den korta tid som förlöpt 

sedan bolaget noterades på 

börsen. I samverkan med 

Enter och andra aktieägare 

kommer bolaget arbeta 

för att utveckla detta på ett 

effektivt sätt som tillgodoser investera-

res krav.

Vår sammanvägda bedömning av  

EQT:s hållbarhetsarbete är trots allt  

god. Policyn och strategin är mycket 

väl formulerad och vi delar samma syn  

vad gäller hållbara investeringar och 

dess möjlighet till värdeskapande. 

Däremot finns det utrymme för  

fortsatta förbättringar när det gäller  

att i verkligheten leva upp till de  

formulerade målen. Vi ser därför  

fram emot en vidare dialog med  

bolaget när det gäller arbete för ökad 

transparens och inte minst jämställdhet.

Av bolagets sex styrelseledamöter 
är endast en kvinna. Det är påtagligt 

under snittet för såväl börsen som för 
andra bolag inom finansbranschen.

Påverkansplan
• Vi vill se framsteg i jämställdhetsarbetet där EQT idag har en 

av de lägsta andelen kvinnor i styrelsen på Stockholmsbörsen.

• Vi önskar inleda en konstruktiv dialog med bolaget kring  

frågor som rör hållbarhet.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Electrolux

En av de starkast lysande stjärnorna 

på den svenska hållbarhetshimlen är 

Electrolux. Man har med sitt måldrivna 

hållbarhetsprogram lyckats åstadkomma 

några av de starkaste hållbarhetsresulta-

ten på marknaden. För sitt arbete är man 

flerfaldigt belönad och återfinns bland 

annat på CDP:s respekterade A-lista över 

bolag som anses vara pionjärer inom 

klimatarbete.

Vad som särskiljer Electrolux från många 

andra aktörer är deras sätt att kon-

kretisera sitt hållbarhetsarbe. Tydliga 

målsättningar följs av konkreta åtgär-

der med en tydlig aktivitetsplan som 

leder vägen till de uppsatta målen. 

Hållbarhetsmålen definieras i Electrolux 

ramverk för hållbarhet, "For the Better". 

Här beskrivs hur man ska arbeta för 

att uppnå bättre produkter, en bättre 

och mer hållbar verksamhet samt hur 

Påverkansplan
• Vi vill se att Electrolux jobbar aktivt för att påverka  

leverantörs-kedjan till att bedriva ett lika ambiöst  

hållbarhetsarbete som de själva bedriver.

• Vi vill se ett fortsatt arbete för att säkerställa  

goda arbetsvillkor för samtliga anställda.

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Direkta utsläpp1

Indirekta utsläpp2

man ska verka för ett bättre samhälle. 

Ramverket utgår ifrån nio långsiktiga 

löften. Utifrån dessa definierar man en 

kortsiktig handlingplan med tillhöran-

de kvantifierbara mål. De nuvarande 

målen sträcker sig till år 2020 men i år 

kommer nya mål, som ska vara upp-

fyllda år 2030, att presenteras. Utöver 

"For the Better" har man även definie-

rat två klimatspecifika mål som syftar 

till att minska utsläppen av koldioxid i 

produktion och produktanvändningen. 

1 Utsläpp definierade som scope 1 i enlighet med Greenhouse Gas Protocol

2 Utsläpp definierade som scope 2 i enlighet med Greenhouse Gas Protocol
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Dessa mål är godkända av Science Based 

Target Initiativ för att vara i linje med 

Parisavtalets gräns på max 2 graders 

uppvärmning.

Vad som imponerar mest i Electrolux 

hållbarhets-

arbete är den 

kontinuerliga 

uppföljning av de 

uppsatta målen 

som utförs. Här 

presenteras bland 

annat ett tra-

fikljussystem för 

att bedöma framstegen i varje aktivitet 

ihop med utmaningar och åtgärder som 

måste vidtas under nästkommande år. 

Den globala medelklassen förväntas 

ha dubblerats år 2030, och i den ökade 

efterfrågan på vitvaror som följer av 

detta ser Electrolux stora möjligheter 

men också ett stort ansvar. Vitvaror har 

historiskt sett varit stora utsläppare av 

miljögifter med en hög energiförbruk-

ning. Detta märks tydligt hos Electrolux 

där 85% av klimatpåverkan härstammar 

ifrån produkternas användningsfas. 

Produktutveckling och innovativa 

lösningar står därför i fokus i bolaget 

hållbarhetsstrategi. Att nå ut med hög-

teknologiska och hållbara produkter till 

nya marknader som ofta saknar standard 

för energimärkning och debatt kring 

hållbar utveckling är inte oproblematisk. 

Samtidigt ställer den europeiska mark-

naden allt högre krav på än mer hållbara 

produkter, vilket enligt Electrolux själva 

ständigt blir dyrare att åstadkomma. Att 

harmonisera dessa olika världar i produk-

tutbudet ser vi 

som en utmaning 

för Electrolux.  

Som en stor 

global aktör är en 

ansvarsfull hante-

ring av anställda 

och leverantörer 

en stor utmaning, 

så även för Electrolux med över 50 000 

anställda och 3 000 externa leverantö-

rer. Detta avspeglas i de incidenter som 

Electrolux har varit involverade i de senas-

te åren. För att hantera dessa utmaningar 

arbetar Electrolux efter en tydlig åtgärds-

plan. Vi kommer noggrant och med 

intresse följa framstegen i det arbetet.

” Att nå ut med högteknologiska och håll bara 
produkter till nya marknader som ofta saknar 
standard för energimärkning och debatt kring 

hållbar utveckling är inte oproblematisk
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UTSLÄPP  
AV KOLDIOXID
För att parisavtalets målsättning om att hålla den globala 

uppvärmningen under 2 grader ska ha en chans att infrias 

behöver de globala utsläppen av växthusgaser i atmosfären 

kraftigt minskas. Som kapitalägare känner vi inte bara ett 

ansvar att vara en stark drivkraft i denna utveckling, vi ser  

också att stora möjligheter öppnar sig i den omställning  

som samhället står inför. I det arbetet försöker vi att ha ett 

progressivt synsätt där vi inte nöjer oss med att identifiera 

stora utläppsbovar utan också framhålla de bolag som gör 

ett bra arbetar för att minska sina utsläpp. I följande avsnitt 

presenteras ett urval av detta arbete.
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Koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket ger en historisk bild av hur mycket 

koldioxid eller andra växthusgaser de bolag som fonder-

na har investerat i har släppt ut under det senaste året. 

Måttet redovisas som ton koldioxid per miljon amerikan-

ska dollar och mäter fondens andel av portföljbolagens 

koldioxidutsläpp i relation till fondens andel av bolagens 

intäkter. Koldioxidavtrycket säger ingenting om vilka insatser 

bolagen gör för att minska sina utsläpp med det kan användas 

för att identifiera de bolag som bidrar till högst utsläpp  

i våra portföljer. 

ton  
CO2e/MSEK

Andel bolag som  
rapporterar data

Andel bolag där  
data är estimerad

Enter Sverige 3,4 49,6% 43,6%

SIXPRX 28,9 62,0% 35,2%

Enter Sverige Pro 3,5 48,7% 42,6%

SIXPRX 28,9 62,0% 35,2%

Enter Select 3,5 50,6% 40,1%

OMXS50EW 30,7 76,1% 23,9%

Enter Select Pro 3,5 50,8% 40,5%

OMXS50EW 30,7 76,1% 23,9%

Enter Småbolagsfond 8,7 18,7% 74,2%

CSRX 25,9 45,7% 52,5%

Enter Preserve (aktiedel) 3,1 46,8% 47,0%

SIXPRX 28,9 62,0% 35,2%

12,3
AAK

6,37
Tele2

3,77
Assa Abloy

Bolag med högst koldioxidintensitet
(ton CO2e/intäkt)
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Koldioxidrisk

Ett sätt att vara framåtblickande och bedöma ett 

bolags insatser för att minska sina utsläpp är att 

analysera risker och riskhantering kopplade till 

bolagets koldioxidutsläpp. I detta arbete tar vi hjälp 

av Sustainalytics som har utvecklat en modell för 

att göra sådana bedömningar. Här särskiljs pro-

duktrelaterad risk ifrån risk kopplad till utsläpp  

i verksamheten – s.k. operationell risk. Detta ställs 

sedan i relation till de insatser bolaget gör för att 

hantera sin riskexponering.

 

Bolag med högst produktrelaterad risk

Produktrelaterad  
risk

Hantering  
av risk %

Volvo 26,4 100

Sandvik 21 73,75

Atlas Copco 20 33,75

Bolag med högst operationell risk

Operationell  
risk

Hantering  
av risk %

AAK 24 24

NIBE 24 53,25

Tele2 23 38,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Hälsovård

Finans

Informationsteknik

Teleoperatörer

Fastigheter

Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Industri

Det kan bland annat innefatta program för att 

minska interna utsläpp eller hur man arbetar  

med innovativa produkter och framtida lösningar.  

Här presenterar vi ett urval av den analysen.  

De branscher med högst bidrag till koldioxidrisk 

i våra portföljer presenteras tillsammans med de 

bolag som bedöms ha högst produktrelaterad 

respektive operationell risk. 
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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



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

Part of this publication may contain sustainalytics proprietary information that may not be reproduced, used, disseminated, 

modified nor published in any manner without the express written consent of Sustainalytics. Nothing contained in this  

publication shall be construed as to make a representation or warranty, express or implied, regarding the advisability to 

invest in or include companies in investable universes and/or portfolios. The information is provided “as is” and, therefore 

Sustainalytics assumes no responsibility for errors or omissions. Sustainalytics cannot be held liable for damage arising  

from the use of this publication or information contained herein in any manner whatsoever.


