
"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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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 aktie  an-

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.

Vi har sedan Enter Fonder startade 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. 

Detta 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 

riktlinjer för multinationella företag. Vi investerar inte heller  

ENTERS VÄG  
MOT HÅLLBARA  

INVESTERINGAR
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Fastighetssektorn har en svår nöt att knäcka
Fastighetssektorn står för cirka 40% av hela Sveriges energi-

förbrukning och kommer att behöva genomgå en förändring 

om Sveriges långsiktiga hållbarhetsmål ska kunna uppnås. 

För nybyggda fastigheter har den hållbara utvecklingen 

under många år haft en positiv trend. Detta har resulterat i 

att fastigheter idag byggs med nära noll energianvändning. 

I det befintliga beståndet av fastigheter går utvecklingen 

däremot desto långsammare. Bristen på incitament gör att 

renoveringstakten idag är knappa 0,2% per år, en siffra som 

kraftigt måste öka om Sverige ska kunna nå sina hållbar-

hetsmål. Läs mer om hur fastighetssektorn hanterar denna 

problematik och hur EU arbetar för att öka renoveringstakten 

på sidan 7. 

K2A – världens första gröna aktie
K2A är fastighetsbolaget som tar det hållbara bostadsbyg-

gandet till en ny nivå. Genom att bygga sina fastigheter i 

det enda förnyelsebara konstruktionsmaterialet, trä, bevisar 

bolaget att även större byggnader kan byggas med ett litet 

klimatavtryck utan stora mängder stål och betong. Läs mer 

om vår investering i K2A på sidan 11.

ABB – innovation bygger framtidens hållbara 
samhällen
En 130 år lång historia av att skapa innovativa lösningar ger 

ABB fantastiska förutsättningar för att vara med och skapa 

framtidens hållbara samhälle. Genom att hjälpa sina kunder 

att bli smartare och effektivare blir ABB:s kunder också mer 

hållbara. Med en ständigt växande hållbar produktportfölj 

och förväntade investeringar på cirka 23 miljarder dollar  

i innovationskraft är ABB:s hållbara möjligheter fantastiskt 

goda. Läs mer om detta på sidan 13.    
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Incidenter

Sandvik
I juli omkom två anställda på Sandviks anläggning i Gimo 

när de utförde ett underhållsarbete i en vätgastank. Kort 

efter olyckan meddelande Åklagarmyndigheten att en för-

undersökning om arbetsmiljöbrott har inletts. En utredning 

som Sandvik avser att fullt ut samarbeta i enligt bolagets 

talesperson. Med anledning av den pågående förunder-

sökningen och de oklara omständigheterna kring olyckan 

valde Enter att inledningsvis avvakta i dialogen med Sandvik 

för att ge bolaget chansen att slutföra sin interna utredning. 

Vi har i november månad initierat kontakt med bolaget där 

vi förväntar oss att få större klarhet kring det inträffade och 

förhoppningsvis ta del av eventuella planerade framtida 

åtgärder. 

Beijer Ref
Det nyzeeländska konkurrensverket öppnade under hösten 

en utredning mot Beijer Ref rörande misstänkt konkurrens-

begränsande verksamhet. Utredningen gäller bolagets 

förvärvande av Heathcraft New Zeeland 2018 och den  

avyttring av bolaget till Reece som skedde ett år senare.  

Till media meddelar bolagets VD Per Bertland att han inte 

anser att Beijer Ref har agerat på ett sätt som bryter mot 

något regelverk i samband med affärerna. Enter Fonder  

kommer att lyfta frågor kring missbruk av marknadsposition 

i den löpande dialogen med bolaget men inväntar tillsvidare 

utfallet från den nyzeeländska utredningen.  

Med en förbrukning på närmare 40% 

av all producerad energi inom EU är 

fastighetssektorn en av de sektorerna 

med allra störst klimatavtryck. Av den 

anledningen har fastighetsbranschen 

länge varit utsatt för påtryckningar, både 

från regulatoriskt håll men också från 

den allmänna opinionen. Effekterna  

av dessa påtryckningar har varit tydliga. 

Den genomsnittliga fastigheten som 

uppförs idag har närmast en halverad 

energiförbrukning jämfört med den 

genomsnittliga fastigheten år 1980.  

De nya innovativa lösningarna är något 

som fastighetsbolagen med rätta 

är stolta över. Idag är alla nybyggda 

fastigheter så kallade nära-nollenergi-

fastigheter, i somliga fall till och med 

nettopositiva energiförbrukare. Trots 

att de nya innovativa lösningarna är 

en viktig pusselbit för att lösa fastig-

hetssektorns klimatavtryck får det inte 

avleda fokus från det stora problemet 

som fortfarande kvarstår. Nämligen 

det snabbt åldrande befintliga fastig-

hetsbeståndet. Av Sveriges samtliga 

fastigheter har 75% ett byggår innan år 

1980, varav 85–95% av dessa bedöms 

vara i fortsatt bruk år 2050. Det är dessa 

äldre byggnader som idag står för 

HÅLLBARHET  
I FASTIGHETSSEKTORN

merparten av fastighetssektorns stora 

energiförbrukning. 

Energieffektivitet klassificeras idag 

på en 5-gradig skala, från det bästa 

betyget A till det sämsta betyget F. Av 

dagens fastighetsbestånd lever endast 

11% av fastigheterna upp till kravet för 

energiklass C eller bättre. Detta är en 

uppseendeväckande låg siffra, särskilt 

då det idag ställs krav på att samtliga 

nybyggda fastigheter ska uppnå minst 

energiklass C. Hela 38% av fastighe-

terna befinner sig istället i de två lägsta 

energi klasserna E och F. 

Det åldrande fastighetsbeståndet är 

alltså i stort behov av omfattande 

energieffektiviserande renoveringar. 

Renoveringstakten är dock för långsam 

och i de fall renovering sker är ofta de 

energieffektiviserande åtgärderna för 

få. Exempelvis renoveras årligen knappt 

0,2% av det totala beståndet till en sådan 

grad att en energireducering om 60% 

uppnås.

En av de främsta förklaringarna till att så 

få omfattande renoveringar genomförs 

är de svaga ekonomiska incitamenten 

för fastighetsägarna. En större reno-

vering kräver ofta hyreshöjningar på 

upp emot 60% för att bli lönsamma. 

Renoveringsåtgärder som inte är stan-

dardhöjande utan som endast ger lägre 

drifts- och underhållskostnader likt en 

energieffektiviserande insats medger 

däremot inte några hyreshöjningar enligt 

praxis. Dessa typer av åtgärder är därför 

väldigt svåra att få ihop i en ekonomisk 

kalkyl. Denna problematik är något 

som Energimyndigheten tillsammans 

med Boverket belyser i en rapport till 

regeringen. Slutsatsen i rapporten är 

att politiska åtgärder i form av styrme-

del och regleringar kommer att vara 

nödvändiga om renoveringstakten ska 

komma upp i sådana nivåer att Sverige 

ska ha en chans att uppnå sina klimat-

mål. Ett av dessa mål är att Sveriges 

energiförbrukning ska vara halverad år 

2030 jämfört med referensåret 2005. 

För att detta ska kunna uppnås måste 

den genomsnittliga energianvändningen 

per kvadratmeter sjunka från 158 kWh/

m2 till 79 kWh/m2 innan år 2030. Fram 

t.o.m. 2019 hade energianvändningen 

endast minskat med 7%. Det krävs alltså 

en ytterligare minskning om 43% för att 

målet ska uppnås. 
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Figur 1: Fördelning av energiklasser i olika fastighetstyper.
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Figur 1: Fördelning av energiklasser i olika fastighetstyper.
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risker. Nästa år träder också EU:s taxo-

nomi för hållbara investeringar i kraft. 

Här kommer det utifrån tydliga kriterier 

och gränsvärden definieras vilka inves-

teringar som kan klassas som gröna. 

Energieffektiviserande investeringar 

kommer att utgöra ett sådant kriterium. 

Klassificeringen enligt EU:s taxonomi 

är något som kommer att kunna få stor 

effekt på framtida gröna kapitalström-

mar. Detta kan i slutändan få effekter på 

bolagens aktiekurser.  

Vi på Enter anser att det är av stor vikt att 

fastighetsägarna redan idag har en tydlig 

strategi för hur deras fastighetsbestånd 

ska energieffektiviseras. P.g.a. detta har 

vi jämfört hur 13 av stockholmsbör-

sens större fastighetsägare jobbar med 

energieffektivitet i sitt bestånd. Vi har 

bort fört dialoger med dessa bolag där 

vi bland annat har efterfrågat en sam-

manställning av bolagens fastigheters 

energiklassificering. Cirka 50% av de 

tillfrågade bolagen har kunnat uppvisa 

en sådan sammanställning, resterande 

bolag har meddelat att de på något vis 

arbetar med en sådan inventering.  

 I tabell 1 presenteras bolagens 

genomsnittliga energianvändning 

per kvadratmeter de senaste tre åren. 

Fastighetstypen i bolagens bestånd 

skiljer sig åt, varför jämförelsen mellan 

bolagen inte alltid är helt rättvisande. 

Dock vittnar den årliga förändringstak-

ten om vilka insatser bolagen gör för att 

minska sitt klimatavtryck. I tabell framgår 

också genomsnittligt byggår samt hur 

stor andel av beståndet som har ett byg-

går tidigare än 1980.

EU:s gröna giv
Problematiken kring den låga reno-

veringstakten i fastighetsbeståndet är 

något som tydligt uppmärksammas i 

EU:s nya gröna giv; The European Green 

Deal. Den gröna given utgör en gemen-

sam färdplan för en hållbar ekonomi 

med slutmålet att Europa ska vara 

klimatneutralt år 2050. Inom ramen för 

den gröna given presenterade kom-

missionen i oktober i år en ny strategi 

för hur renoveringstakten av fastighets-

beståndet ska accelerera. Man kallar 

den nya strategin för The Renovation 

Wave. The Renovation Wave kommer 

att innebära skyldigheter för medlems-

staterna att upprätta nationella planer 

med konkreta mål och åtgärder för att 

främja en ökad renoveringstakt. Krav 

kommer sannolikt även att riktas direkt 

mot fastighetsägare inom unionen. Ett 

sådant krav är den minimistandard för 

energiprestanda, kallad MEPS (Minimum 

Energy Performance Standards), som 

väntas införas för samtliga fastigheter 

inom unionen. Det är ännu oklart hur 

detta kommer att realiseras i prakti-

ken, men ett av förslagen syftar till en 

liknande reglering som redan har imple-

menterats i bland annat Storbritannien 

och Nederländerna. Här har myndig-

heterna krävt energieffektiviserande 

renoveringar för byggnader i energiklass 

F och G till den grad att dessa åtmins-

tone uppfyller kraven för energiklass E. 

Om fastighetsägare inom given tidsram 

inte uppfyller kraven leder detta i värsta 

fall till förbud att hyra ut fastigheten. 

Trots att det råder en oklarhet kring 

hur förslagen som presenteras i The 

Renovation Wave ska implemente-

ras är ambitionen från EU otvetydig. 

Omfattande insatser och stora investe-

ringar är att vänta. EU bedömer själva 

att årliga investeringar om 275 mil-

jarder euro kommer att krävas för att 

målen inom ramen för The Renovation 

Wave ska kunna uppnås. Den svenska 

branschorganisationen Fastighetsägarna 

beskriver i en kommentar till bransch-

media hur de är positiva till att EU 

presenterar insatser för att öka renove-

ringstakten. Fastighetsägarna lyfter dock 

samtidigt ett varningens finger för att 

strikta regleringar som det föreslagna 

MEPS-kravet kan få mycket stora effek-

ter på landets fastighetsägare om inte 

effektiva statliga stödåtgärder samtidigt 

införs.

Riskerna i fastighetsbranschen till följd 

av nya regleringar är mycket svåra att 

förutse. Oaktat detta är omfattade 

investeringar att vänta. Detta kommer 

om inte annat att skapa intressanta möj-

ligheter för andra bolag som erbjuder 

energieffektiviserande lösningar till 

fastighetsbranschen.   

Energianvändning i 
fastighetsbolagens 
fastighetsbestånd?
Det råder inget tvivel om att fastighets-

ägare har ett stort ansvar att minska sitt 

klimatavtryck. Det råder inte heller några 

tvivel om att ett föråldrat fastighetsbe-

stånd är förknippat med regulatoriska 
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Figur 2: Total temperaturkorrigerad energianvändning för småhus, flerbostadshus samt lokaler under 
perioden 2015–2017 samt hur framtida utveckling bör se ut för att nå målsättningen år 2030.

2019
kWh/kvm

2018
kWh/kvm

2017
kWh/kvm

Genomsnittlig 
årlig förändring

Genomsnittligt 
byggår

Andel 
fastigheter
med byggår 
innan 1980

Atrium 
Ljungberg

221 234 232 -2,3% 1978 50%

Balder 147 153 164 -5,0% 1970 60%

Castellum 95 102 100 -2,5% 1985 48%

Fabege 89 108 110 -9,5% 1965 68%

Hufvudstaden 104 115 106 -0,9% 1928 86%

K-fastigheter 138 142 -2,8% 1995 31%

K2A 150 152 -1,3% 2006 8%

Klövern 95 101 109 -6,0% 1973 51%

Kungsleden 162 198 204 -10,3% 1974 58%

Nyfosa 125 134 -6,7% 1978 50%

Wallenstam 105 110 112 -3,1% 1958 72%

Wihlborgs 103 99 106 -1,4% 1986 47%
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Figur 2: Total temperaturkorrigerad energianvändning för småhus, flerbostadshus samt lokaler under 
perioden 2015–2017 samt hur framtida utveckling bör se ut för att nå målsättningen år 2030.
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VÅR SYN PÅ TVÅ 
AKTUELLA BOLAG

K2A

I följande segment ger vi vår syn på hållbarhetsarbetet i två av 

våra portföljbolag. 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. 

K2A är fastighetsbolaget som tar det 

gröna byggandet till en ny nivå. För sitt 

arbete har bolagets aktie blivit först 

i världen att klassas som grön av det 

oberoende forskningsinstitutet Cicero. 

Hållbarhet har varit centralt i bolagets 

affärsmodell ända sedan bolaget starta-

de år 2013, framförallt genom valet att 

bygga sina fastigheter i det enda förny-

elsebara konstruktionsmaterialet trä. 

Ett vanligt antagande var länge att cirka 

15% av en byggnads klimatpåverkan 

uppstår vid upprättandet av byggnaden 

medan resterande 85% uppkommer i 

användningsfasen. Ett stort fokus har 

därför legat på att finna åtgärder och 

tekniker som minskar klimatpåver-

kan i användningsfasen. I takt med att 

energiförbrukningen har reducerats har 

klimatpåverkan i byggnaders livscy-

kel förskjutits från användningsfas till 

produktionsfas. Detta har resulterat i att 

produktionsfasen idag kan utgöra över 

50% av nybyggda fastigheters klimatpå-

verkan. Då byggverksamheten dessutom 

står för cirka 5% av Sveriges totala 

koldioxidutsläpp finns det mycket goda 

anledningar till att finna mer klimatvänli-

ga byggmetoder.

Idag är de vanligaste byggstommarna 

gjorda av antingen betong eller stål. 

Båda är material som produceras genom 

mycket koldioxidintensiva kemiska pro-

cesser. Att byta ut dessa stommaterial 

mot trä, som istället binder koldioxid, 

minskar utsläppen och klimatavtrycket 

avsevärt. Detta är något som Boverket 

slår fast i en rapport till regeringen där 

trästommar lyfts fram som en klimats-

mart byggmetod som bör förespråkas. 

Boverket poängterar dock att trä som 

stommaterial i större konstruktioner är 

en relativt oprövad metod där det fort-

farande råder viss osäkerhet kring hur 

byggnaderna åldras samt vilket under-

håll som erfordras. Boverket lyfter detta 

som ett hinder för att användandet av 

trästommar ska bli byggherrars primä-

ra val. Vikten av att träet är ansvarsfullt 

utvunnet lyfts också. I K2A:s fastig-

heter garanteras detta genom den 

Svanenmärkning som bolagets fastighe-

ter erhåller. Genom Svanenmärkningen 

försäkras att det trä som används är 

spårbart, ansvarsfullt utvunnet och fritt 

från skadliga kemikalier. 

Ytterligare en nyckel till K2A:s hållbara 

affärsmodell är att de utvecklar och 

bygger fastigheter för egen förvaltning. 

Detta skapar en långsiktighet i fastig-

hetsägandet. Att K2A själva bär ansvar 

för fastighetens hela livscykel skapar 

incitament att bygga långsiktigt, med 

hög kvalitet och god energieffektivitet. 

Att ansvara för hela värdekedjan, från 

utveckling av bostadsprojekt till för-

valtning, leder också till att bolaget kan 

arbeta med kvalitets och miljöförbätt-

rande åtgärder i varje led. 

Majoriteten av K2A:s fastigheter byggs 

i egna fabriker belägna i Valdemarsvik 

och Gävle. Här finns möjligheten att 

använda närproducerat trä och leve-

rera de färdiga produkterna direkt till 

byggarbetsplatsen på ett sätt som 

minimerar transporter och onödigt spill. 

Genom att ha full kontroll över hela sin 

leveranskedja har K2A också mycket 

goda förutsättningar att säkerställa att 

bolagets ambitiösa hållbarhetsarbe-

te efterlevs genom hela produktens 

tillverkningsprocess. Detta är ett stort 

problem för många bolag som arbetar 

med komplexa kedjor av externa leve-

rantörer. Vi stöter på otaliga incidenter i 

dessa komplexa leverantörskedjor varje 

år bland våra portföljbolag. Att ha full 

kontroll över sin leverantörskedja har 

också visat sig vara värdefullt efter tider 

av handelskrig och pandemirestriktioner.

Hållbart beslutsfattande
En av de viktigaste faktorerna när vi 

bedömer ett bolags förutsättningar 

för att driva en hållbar utveckling är att 

utröna var det hållbara beslutsfattandet 

i organisationen finns. Vi ser just nu ett 

tydligt trendskifte i de svenska bolagen 

där hållbarhetsfrågor rör sig allt längre 

upp i organisationerna och får en allt 

större affärsstrategisk roll. K2A är ett 

av våra bolag som ligger allra längst 

fram i detta hänseende. Hållbarhet 

har haft en central affärsstrategisk roll 

ända sedan bolagets start och genom-

syrar idag i princip allt bolaget gör. 

Trots bolagets redan starka hållbara 

prägel lägger styrelsen stor vikt vid att 

även fortsättningsvis utveckla bolagets 

hållbarhetsarbete på ett offensivt och 

proaktivt sätt. Som ett led i detta arbete 

har styrelsen inrättat ett särskilt hål-

barhetsutskott som ska ansvara för att 

Påverkansplan Finns i fonderna Hållbart tema

• Vi önskar en ökad transparens kring livscykelanalysen  
av fastigheternas klimatpåverkan

• Vi önskar att bolaget presenterar byggnadernas energiklass

• Vi föreslår att bolaget lyfter in KPI:er kopplade till  
hållbarhet i bolagsledningens incitamentsprogram

• Enter Sverige

• Enter Sverige Pro

• Enter Småbolagsfond

• Hållbara städer
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Påverkansplan Finns i fonderna Hållbart tema

• Vi önskar en ökad transparens kring livscykelanalysen  
av fastigheternas klimatpåverkan

• Vi önskar att bolaget presenterar byggnadernas energiklass

• Vi föreslår att bolaget lyfter in KPI:er kopplade till  
hållbarhet i bolagsledningens incitamentsprogram

• Enter Sverige

• Enter Sverige Pro

• Enter Småbolagsfond

• Hållbara städer
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driva den fortsatta strategiska inriktningen. Man har 

i detta arbete rekryterat en hållbarhetschef samt 

anlitat en senior rådgivare inom hållbarhetsfrågor, 

vilket ger bolaget mycket goda förutsättningar 

i det fortsatta utvecklingsarbetet. Att exekutiva 

befattningshavare är så tydligt involverade i det 

hållbara beslutsfattandet, som hos K2A, är något 

som vi värdesätter mycket högt när vi utför vår 

hållbarhetsanalys. 

Hur ska K2A bli ännu mer hållbara?
Enter Fonder och K2A har en mycket god dialog 

kring hållbarhetsfrågor. Båda bolagen har höga 

ambitioner och en strävan efter att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete. Ett samarbete har därför initie-

rats med syfte att byta erfarenheter och ömsesidigt 

hjälpa varandra i respektive utvecklingsarbete. 

Av K2A har vi önskat mer data och en tydligare 

transparens gällande den livscykelanalys som görs 

för att bedöma fastigheternas klimatpåverkan. 

Detta är särskilt viktigt för oss då K2A:s fastighe-

ter har en högre genomsnittlig energianvändning 

per kvadratmeter i jämförelse med branschsnittet. 

Detta trots att bolaget har ett fastighetsbestånd 

som består av främst nybyggda fastigheter. Vi 

önskar därför mer data för att tydligt kunna påvisa 

att den minskade klimatpåverkan i byggnadsfa-

sen inte övervägs av en ökad energiförbrukning i 

användarfasen. 

Vi föreslår också att lyfta in KPI:er kopplade till 

hållbarhet i bolagsledningens incitamentsprogram. 

Detta är en verkningsfull åtgärd som många andra 

bolag som också ligger i framkant vad gäller håll-

barhet har implementerat.    

ABB

En förutsättning för att samhället ska 

kunna genomgå en hållbar omställ-

ning är att vi utvecklar nya tekniker som 

ersätter och förbättrar gamla ohållbara 

lösningar. Innovationsdrivna teknikbolag 

som är skickliga på att anpassa sina affä-

rer och erbjudanden kommer att spela 

en nyckelroll i denna utveckling. ABB har 

alla förutsättningar för att vara ett sådant 

bolag. 

ABB är ett svensk-schweiziskt teknikfö-

retag med cirka 144 000 anställda i 100 

länder och en över 130 år lång histo-

ria av att flytta fram teknikens gränser 

med sin innovationskraft. ABB erbjuder 

idag lösningar inom elektrifieringstek-

nik, robotteknik, drivsystem, industriell 

automation och kraftnätsteknik. 

Produktutbudet har en enorm vidd och 

spänner över allt ifrån mindre elektronik-

komponenter i lågspänningsapparater 

till hela digitaliserings- och automati-

seringslösningar för tung industri. Trots 

den stora variationen så har samtliga av 

ABB:s erbjudande en gemensam näm-

nare; de hjälper kunden att bli smartare 

och effektivare. Med andra ord; mer 

hållbara. 

Att ABB ser den hållbara omställningen 

som en stor affärsmöjlighet råder det 

inga tvivel om. Det vittnar inte minst den 

snabba tillväxttakten av bolagets håll-

bara produktportfölj om. ABB definierar 

själva den hållbara produktportföljen 

som bolagets erbjudanden inom seg-

menten energieffektivitet, förnyelsebar 

energi samt resurseffektivitet. Som ett 

exempel är bolaget en ledande aktör 

inom laddningsteknik för elfordon, en 

marknad som väntas växa med över 

2000% de kommande 10 åren. Att erbju-

da hållbara produkter och lösningar lyfts 

också fram som den enskilt viktigaste 

åtgärden i bolagets väsentlighetsanalys. 

Bolagets ledning har därför satt upp 

en målsättning för hur stor andel av 

bolagets intäkter som ska komma ifrån 

den hållbara produktkategorin. År 2019 

uppgick denna andel till 57%, på god väg 

att uppnå målsättningen för år 2020 på 

60%. 

Påverkansplan Finns i fonderna Hållbart tema

• Vi förväntar oss att bolaget vidtar åtgärder för att förbättra  
jämställdheten i bolaget.

• Vi önskar att bolaget diskuterar risker kopplade till exponering 
mot olje- och gasindustrin. 

• Vi önskar hållbarhetsmål på både kort och långt sikt. 

• Enter Sverige Pro • Hållbara städer
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Trots den mycket väl positionerade 

hållbara produktportföljen kommer 

dock fortfarande cirka 10% av ABB:s 

intäkter från kunder som befinner i sig 

inom olje- och gasindustrin. Detta är 

en väsentlig materiell risk för bolaget 

och en frågeställning som vi åtminstone 

hade önskat att ABB hade lyft i bolagets 

omfattande och i övrigt fläckfria hållbar-

hetsredovisning. Vår bedömning är trots 

detta att riskerna i detta segment vida 

övervägs av de goda möjligheterna  

i bolagets övriga produktutbud.   

ABB förväntas investera cirka 23 miljar-

der dollar i ny innovationsteknik under 

perioden för Parisavtalet (år 2015–2030). 

Det råder ingen tvekan om att bolagets 

innovationskraft kommer att leda till 

många fler lösningar för smartare städer 

och effektivare industrier. 

Hållbarhet i organisationen
För stora multinationella bolag som 

ABB är hanteringen av hållbarhet i 

den egna organisationen av särskild 

stor vikt. Dessa bolag har ofta ett stort 

klimatavtryck, påverkar många människ-

ors liv och är särskilt utsatta för problem 

kopplade till korruption och brist på 

affärsetik.

Att bedöma hur detta arbete efterlevs 

är ofta svårt och kräver ett kritiskt öga. 

Bolagens hållbarhetsredovisningar 

blir allt mer ambitiösa och omfattan-

de, vilket förvisso är ett tecken på att 

bolagen tar hållbarhetsfrågan på allvar. 

Men den ökade mängd rapporteringen 

ställer samtidigt högre krav på läsaren. Vi 

upplever ibland hur stora och komplexa 

organisationer tenderar att uppvisa en 

viss ineffektivitet när det kommer till 

att få med hela organisationen på den 

hållbara omställningen. Oftast ser vi 

ambitiöst definierade hållbarhetsmål för 

bolaget som helhet, men i en decentra-

liserad organisation kan det vara svårt 

att finna full förankring för dessa mål 

i organisationens många olika delar. 

Med anledning av ABB:s organisation 

och dess struktur blir denna problema-

tik en naturlig del av bolagets vardag 

och något vi måste ha i åtanke när vi 

utvärderar hur bolaget jobbar med håll-

barhet i organisationen.

Centrala delar i denna utvärdering är 

bolagets målsättningar, måluppfölj-

ning och transparens. Bolaget antog år 

2014 nio huvudsakliga målsättningar 

att uppfylla till och med år 2020. Bland 

annat ska de interna koldioxidutsläppen 

ha minskat med 40% och vattenförbruk-

ningen i organisationen minskat med 

25%. ABB har under perioden följt upp 

och rapporterat status för målsättning-

arna på ett transparent vis och kommer 

troligen att uppfylla samtliga uppsatta 

mål förutom ett; målet att kvinnor på 

ledande befattningar ska öka med 30%. 

Bolaget arbetar nu med att anta nya 

målsättningar som ska gälla för perioden 

efter 2020. Målsättningarna kommer 

denna gång att vara verifierade av orga-

nisationen Science Based Target Initiative 

vilka säkerställer att målen är relevanta 

och förenliga med FN:s långsiktiga håll-

barhetsmål. Vår förhoppning är också att 

bolaget denna gång antar mål med både 

kortare och längre tidshorisont. 
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Enters Fonders hållbara teman

Vi på Enter är övertygade om att man kan hitta hållbara 

vinnare inom de allra flesta branscher. Bolag som ser affärs-

möjligheter i den hållbara omställningen och som på ett 

effektivt sätt integrerar detta i sin affärsstrategi kommer att 

belönas med stora konkurrensfördelar och nya tillväxtmöjlig-

heter. För att lyfta fram de bolag som finner möjligheter i att 

främja en hållbar samhällsutveckling delar vi upp våra hållbara 

investeringar i fyra huvudsakliga temaområden, hållbara 

städer, energi & klimateffektivitet, hälsa & säkerhet samt 

hållbar konsumtion, produktion och finansiering. Dessa 

temaområden tar avstamp i FN:s 17 hållbarhetsmål. För att en 

investering ska kategoriserar inom något temaområde så ska 

bolagets erbjudande på ett otvetydigt sätt främja hållbarhets-

målen för temaområdet.

I kategorin hållbara städer platsar bland annat bolag 

som bidrar till smart och hållbar infrastruktur, inklude-

rande stadsutveckling eller klimatvänliga byggnader.

Typiska bolag:

AFRY

AFRY är ett teknikkonsultföretag som hjälper sina kunder 

att utveckla hållbara lösningar inom områdena infra-

struktur, industri och energi. 

K2A

K2A är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar 

fastigheter i det enda förnyelsebara konstruktions-

materialet trä. 

I kategorin energi & klimateffektivitet platsar bland 

annat bolag som bidrar till ny energieffektiv teknik, håll-

bara energikällor eller en hållbar industrialisering.  

Typiska bolag:

Atlas Copco

Atlas Copco är ett klassiskt verkstadsbolag som med sin  

innovationskraft finner möjligheter i den gröna 

omställningen.    

Climeon

Climeons värmekraftsystem möjliggör förnyelsebar  

energiproduktion med en rad olika 

til  lämpnings  områden. 

I kategorin hållbar konsumtion, produktion & 

finansiering platsar bland annat bolag som bidrar till 

cirkulära samhällen, hållbara produktionsmetoder eller 

grön finansiering. 

Typiska bolag:

Essity

Essity är en ledande producent av fiberbaserade 

hygienlösningar. Att erbjuda resurseffektiva och cir-

kulära lösningar är en del av bolagets huvudsakliga 

affärsstrategi.    

Hennes & Mauritz

H&M har de senaste åren lett utvecklingen för en mer 

hållbar ”fast-fashion”. H&M arbetar för att utveckla 

cirkulära lösningar, hållbara materialval och främja social 

hållbarhet i utsatta länder.

Bolag som inte på ett tydligt vis kan kategoriseras inom något av Enters temaområden men som inte heller  

har en negativ påverkan på något hållbarhetsmål kategoriseras som ”No Harm”.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Hållbara städer
Energi  
& klimateffektivitet

Hållbar konsumtion,  
produktion & finansiering

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. 

Typiska bolag:

Medicover

Medicover erbjuder servicetjänster inom hälsovård  

och diagnostik med fokus på Central- och Östeuropa.

Troax

Troax erbjuder gallerväggar i stål som bidrar till ökad  

säkerhet för människor, egendom och industriella 

processer. 

Hälsa & Säkerhet

No harm
Hållbara städer Energi & klimateffektivitet Hälsa & Säkerhet

Hållbar konsumtion,  
produktion & finansiering

No harm

Enter Select Pro Enter Sverige Pro Enter Småbolagsfond

Enter Cross Credit Enter Select Enter Sverige

Enter Preserve Enter Return

1 71 6

H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  I  K V A R T A L  3  I  2 0 2 0 H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  I  K V A R T A L  3  I  2 0 2 0



Enters Fonders hållbara teman
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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 för oss att uppnå detta är att integrera en riskpremie 

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. 

Hållbarhetsrelaterade frågor blir därför en naturlig del av  

förvaltningens dagliga arbete. I diagrammet nedan framgår 

det vilka portföljbolag 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 hållbar-

hetsarbete bedöms i förhållande till bolag i samma bransch. 

Denna bedömning görs i samarbete med Sustainalytics.

I tabellen rangordnas bolagen baserat på hur många  

procent av dess branschkollegor som bedöms bedriva  

ett bättre hållbarhetsarbete. Vi noterar att 54% av bolagen  

placerar sig i den främsta kvartilen samtidigt som enbart ett 

bolag, Swedencare, befinner sig i den sämsta.

Riskexponering  
och riskhantering

Ett sätt att grafiskt illustrera vilka bolag som är särskilt utsatta för hållbarhetsrelaterade risker är att presentera varje bolags 

bedömda riskexponering i för hållande till bolagets riskhantering. Denna bedömning görs i samarbete med Sustainalytics. 

Utfallet för Enters portföljbolag presenteras i grafen nedan. Ju närmare det övre vänstra hörnet ett bolag är placerat desto  

mer utsatt anses det vara. 
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Koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket ger en historisk bild av hur mycket kol-

dioxid eller andra växthusgaser de bolag som fonderna 

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

redovisas som ton koldioxid per miljon SEK och mäter fon-

dens 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 men 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 3,7 51,2% 42,6%

SIXPRX 16,4 62,2% 35,0%

Enter Sverige Pro 3,7 52,5% 42,0%

SIXPRX 16,4 62,2% 35,0%

Enter Select 3,4 50,0% 43,9%

OMXS50EW 4,6 72,0% 26,0%

Enter Select Pro 3,4 50,6% 43,8%

OMXS50EW 4,6 72,0% 26,0%

Enter Småbolagsfond 5,5 11,8% 74,2%

CSRX 7,4 45,0% 51,5%

Enter Preserve (aktiedel) 6,9 40,5% 51,7%

SIXPRX 16,4 62,2% 35,0%

12,75
AAK

3,50
Tele2

3,18
Sandvik

Bolag med högst koldioxidintensitet
(ton CO2e/intäkt)

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 enbart 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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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

Koldioxidrisk

Ett sätt att vara framåtblickande och bedöma ett 

bolags insatser för att minska sina utsläpp är att 

analysera risker och riskhantering kopplade till 
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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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