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Inledning 

Vi har sedan Enter Fonder startades år 1999 arbetat efter en 
investeringsfilosofi 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. Avgörande för det arbetet är 
förvaltarens involvering och engagemang. Förvaltaren har 
kunskapen och närheten till bolagen och har också mandat att 
ta placeringsbeslut.  

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 den analysmodell som används för värdering 
av bolag. På så sätt blir hållbarhetsrelaterade frågor en naturlig del 
av den samlade bolagsbedömningen. Att på ett kvantitativt sätt 
betygssätta hållbarhet är komplext. När man enbart förlitar sig på 
kvantitativa betyg hamnar man lätt på fel väg. Vi utför därför alltid 
en egen kvalitativ analys av bolagens hållbarhetsarbete. 

På sidan 7 i rapporten ger vi vår syn på ett par aktuella bolag. Analysen utgör också underlag för det påverkansarbete som bedrivs 
i löpande dialog med bolagen. Varje bolag ställs inför olika utmaningar. Därför är en viktig del i arbetet att identifiera de utmaningar 
som varje enskilt bolag står inför när det gäller arbetet mot en hållbar utveckling och FN:s hållbarhetsmål. Dialogerna 
dokumenteras och följs upp kontinuerligt.  

Vi ser gärna att de bolag som tar plats i våra portföljer har en tydlig hållbarhetsinriktning. Det kan vara bolag som arbetar med ny 
teknik eller som på något annat sätt har en affärsmodell med syfte till att bidra till en hållbar utveckling. En annan betydelsefull 
möjlighet för oss att bidra till en hållbar utveckling är att påverka de större väletablerade bolagen på börsen. Det gör vi bland annat 
genom att identifierar bolag vars hållbarhetsarbete ligger i framkant relativt andra bolag i samma bransch. Vi undviker 
hållbarhetsrelaterade risker men vill också ta tillvara på möjligheter som uppstår i omställningen till ett hållbart samhälle. Det 
betyder till exempel att vi inte per automatik väljer bort ett bolag enbart för att det har höga koldioxidutsläpp. Det ställer däremot 
högre krav på att det bolaget är i framkant vad gäller lösningar för att minska sina utsläpp.  

I denna rapport presenterar vi en sammanfattning av hållbarhetsarbetet som Enter bedrivit under första kvartalet 2019. 

Vi utvärderar regelbundet hur väl våra portföljbolag arbetar för att nå FNs 17 mål för en hållbar utveckling. I den senaste utvärderingen 
bedömdes flertalet av våra investeringar ha en tydlig positiv påverkan på ovan hållbarhetsmål.
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Kvartalet i korthet 

Investeringar uppvisar positiv trend 

Utfallet för kvartal 1 2019 visar att fonderna bibehåller en 
positiv hållbarhetsmässig trend. Samtliga fonder minskar sitt 
koldioxidavtryck för fjärde kvartalet i följd, även andelen 
kvinnor i styrelse och på ledande position ökar för samtliga 
fonder.  

Vi noterar att 68% av innehaven bedöms bedriva ett 
hållbarhetsarbete som placerar sig i den främsta kvartilen i 
jämförelse med sina närmaste branschkollegor. Tre bolag 
(Camurus, Medicover och Resurs Holding) placerar sig i den 
sämsta kvartilen. På sidan 8 i rapporten ger vi vår syn på 
Camurus utfall och hur de bedriver sitt hållbarhetsarbete. Här 
ger vi även vår syn på AAKs samt Volvos hållbarhetsarbete. 
Båda har identifierats som bolag med hög exponering mot 
hållbarhetsrelaterade risker. 

Vi investerade i slutet av kvartalet i Climeon, ett intressant 
framtidsbolag med ett tydligt hållbarhetsfokus. Climeon 
tillverkar ett värmekraftsystem som producerar grön energi 
av till exempel industriers spillvärme. Energi som annars 
hade gått förlorad. Climeon har en aktiv målsättning att bidra 
till de globala klimatmålen och är flerfaldigt prisade för sitt 
hållbarhetsarbete.    

Swedbank och Attendo är två bolag som tidigare i vårt 
hållbarhetsarbete har flaggats som särskilt utsatta. De har 
båda varit inblandade i kontroverser under kvartalet. I 
Attendos fall uppmärksammades missförhållanden på 
bolagets anläggningar i Finland. Detta i kombination med en 
rapport som inte levde upp till förväntningarna har resulterat i 
att Enter Småbolagsfond helt har klivit ur positionen i 
Attendo. 

Swedbank har misstänkts vara inblandande i en mycket 
omtalad penningtvätthärva som fick aktien att tappa cirka 
25% under ett par dagar. I kölvattnet av det valde vi att helt 
kliva ur positionen i Swedbank. Mer om det på sida 4 i denna 
rapport.   

Under kvartalet har vi fortsatt att ta upp hållbarhetsrelaterade 
frågor vid bolagsbesök. Bland annat har H&M varit på besök 
hos oss och förklarat hur de arbetar för en cirkulär 
produktion. H&M förklarade också hur de ser på situationen i 
Bangladesh där ett stort antal textilarbetare demonstrerat 
mot låga minimilöner, se sida 4. 
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Intressanta datapunkter 

Vi har sänkt koldioxidavtryck för fjärde kvartalet i rad 
I tabellen nedan redovisas datapunkter som vi bedömer vara 
särskilt intressanta för våra portföljer. Denna data används 
som ett sätt att följa utvecklingen i portföljen. Somliga 
datapunkter, till exempel vatten, avfall och koldioxidavtryck 
påverkas kraftigt om bolag i särskilda branscher finns i 

portföljen (stål och pappersbranschen till exempel). Dessa 
bolag behöver inte vara dåliga, men kan kräva en ökad 
bevakning. (Data redovisas på formatet: utfall, andel av 
portföljinnehaven som redovisar data, förändring det senaste 
året).  

Uppmärksammade incidenter 

Swedbank 
SVT´s Uppdrag granskning uppmärksammade Swedbanks inblandning i misstänkt 
penningtvätt i dess baltiska verksamhet där nu avsatta VD Birgitte Bonnesen tidigare var 
chef. Det fick aktien att tappa cirka 25% i värde under ett par dagar. Som en direkt 
reaktion till det och Swedbanks hantering av situationen har vi sålt hela innehavet av 
Swedbank i samtliga fonder. Vi anser att osäkerheten kring effekterna av de uppgifter 
som framkommit är alltför stora för att Swedbank ska kunna vara ett innehav i våra 
portföljer. Swedbank har varit ett bolag som sedan tidigare har flaggats i vårt 
hållbarhetsarbete som särskilt utsatt för dessa typer av risker.  

Attendo 
I Februari rapporterade finska Yle om stora kvalitetsbrister på Attendos vårdhem i 
Finland. Rapporteringen vittnade bland annat om brister i hygien och patientsäkerhet där 
patienter blivit felaktigt medicinerade. Samtliga brister går att härleda till låg 
personaltäthet. I kombination med att Attendo rapporterade under förväntningarna har 
gjort att Enter Småbolagsfond som tidigare ägde Attendo nu helt har klivit ur denna 
position.  

H&M 
Över 50 000 textilarbetare i Bangladesh gick ut i demonstration mot nya minimilöner 
vilket möttes av våld och brutalitet av polis. Textilarbetarna producerar kläder för flera av 
världens största klädbolag, däribland H&M. Vid H&Ms besök hos oss gav de sin syn på 
frågan. H&Ms ståndpunkt är att det är bättre för alla parter om löner och arbetsvillkor är 
goda vid de fabriker där deras kläder sys upp. Inte bara av etiska skäl utan även av 
ekonomiska då det ger en mer stabil produktion utan störningar av strejker etc. De 
påpekar däremot svårigheten att ha full kontroll då de själva inte äger fabrikerna som 
inte bara producerar åt H&M. H&M kan inte själva bestämma vilken lön som arbetarna ska ha utan den sätts på respektive 
marknad. De påpekar dock att de noggrant bevakar att fabrikerna följer de riktlinjer som H&M har. Vi kommer att fortsätta att lyfta 
dessa typer av frågor i vår dialog med H&M.   



5     Källa: Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg 

Särskilt utsatta områden 

Varje bolags olika arbetsområden kategoriseras efter risk på en femgradig skala, den sammanvägda bedömningen av alla 
områden resulterar i det slutliga betyget. De bolag som inom något arbetsområde bedöms ha den högsta riskkategoriseringen 
redovisas i listan nedan. När samtliga parametrar vägs ihop kan dessa bolag komma väl ut i den slutliga ESG-bedömningen men 
anses ha en förhöjd risk för incidenter som kan påverka aktiekursen negativt.   

Bolag Område 
Attendo Produktstyrning 

Sandvik Produktstyrning 

Scandic hotels Produktstyrning 

Förklaring 
Brister i kvalitet av Attendos tjänster kan ha en direkt påverkan på 
människors hälsa och välmående vilket gör varumärket särskilt utsatt. 

Sandvik tillverkar produkter som ställer extremt höga krav på kvalitet. Vid fel 
ställs människor inför potentiell livsfara. 

Brister i kvalitet av Scandics tjänster kan ha en direkt påverkan på 
människors hälsa och välmående vilket gör varumärket särskilt utsatt. 

Securitas Mänskliga rättigheter Securitas erbjuder tjänster av specialiserad bevakning i cirka 50 länder. Den 
typen av tjänster gör bolaget särskilt utsatt för brott mot mänskliga rättigheter. 

Swedbank Produktstyrning Swedbanks tjänster anses vara särskilt utsatta för brister i kvalitet då de 
verkar i en bransch som bygger på ett högt förtroende för bolaget. 

Riskexponering och riskhantering 
Ett sätt att grafiskt illustrera vilka bolag som är särskilt utsatta är att presentera varje bolags bedömda riskexponering i förhållande 
till bolagets riskhantering. I grafen nedan är Enter Fonders portföljbolag markerade i grönt. Övriga bolag i SixPrx är markerade med 
blå markörer. Ju närmare det övre vänstra hörnet ett bolag är placerat desto mer utsatt anses det vara.    
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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 använder för bolagsvärdering. 
Samtliga bolag som tilldelas en extra riskpremie får en 
sänkt teoretisk 

värdering i denna modell. 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 portföljbolag som för tillfället har 
högst riskpremie i analysmodellen.

Placering i bransch 

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 
hållbarhetsarbete bedöms i förhållande till bolag i samma 
bransch.  

I tabellen rangordnas bolagen baserat på hur många procent 
av sina branschkollegor som bedöms bedriva ett bättre 
hållbarhetsarbete. Vi noterar att 68% av bolagen placerar sig i 
den främsta kvartilen. Tre bolag befinner sig i den sämsta 
kvartilen (Camurus, Medicover och Resurs Holding). I dessa 
tre fall rör det sig om små bolag som jämförs med 
branschkollegor av betydligt större storlek. I dialogen med 
dessa bolag kommer vi att efterfråga en tydligare rapportering 
och ökad transparens.   
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Vår syn på tre aktuella bolag 
I följande segment ger vi vår syn på hållbarhetsarbetet i tre av våra innehav. De är bolag som i vår kvantitativa 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. Att göra en egen analys av bolagen, både finansiellt och hållbarhetsmässigt, är en central del i vår 
investeringsprocess. 

Volvo verkar i en bransch som är högt utsatt vid en 
omställning till ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle. Den 
omställningen medför höga risker för bolag som inte lyckas att 
utvecklas i takt med legala krav och kunders efterfrågan. Men 
omställningen innebär även en stor potential för de bolag som 
ligger i framkant i den utvecklingen.  

95% av Volvos miljömässiga påverkan kan härledas till 
användningsfasen av bolagets produkter. Bolagets 
huvudfokus är därför teknisk innovation för att minska 
bränslekonsumtion och minska koldioxidutsläpp i de färdiga 
produkterna. För att uppnå det så arbetar man med tydliga 
vetenskapsbaserade målsättningar. Bland annat ska man 
minska CO2-utsläppen under produkternas livstid med 40 
miljoner ton under perioden 2015-2020. Fram till och med 
2017 var minskningen 17 miljoner ton. Volvo investerade 
under 2017 16,1 miljarder (4,8% av nettoförsäljningen) på 
produktutveckling. I det arbetet har Volvo nära samarbeten 
med universitet, andra företag samt företagets kunder.   

Utöver miljömässiga utmaningar så ställs ett multinationellt 
företag med nästan 100 000 anställda som Volvo inför stora 
utmaningar vad gäller humankapital och mänskliga  

rättigheter. Volvos breda geografiska närvaro ställer höga 
krav på den kontroll som säkerställer att leverantörer och 
kunder uppfyller bolagets policy. Volvo har ett väl utvecklat 
program för att säkerställa att leverantörer lever upp till de av 
Volvo stipulerade kraven vad gäller ESG och CSR-relaterade 
frågor. Målsättningen är att samtliga leverantörer ska 
utvärderas på årlig basis. Under 2017 bedömdes 95% av 
bolagets leverantörer varav 89% levde upp till kraven. Trots 
Volvos arbete för att säkerställa att hela produktflödet lever 
upp till kraven vad gäller ESG och CSR-frågor så har 
kontroverser gällande mänskliga rättigheter uppmärksammats 
då bolagets produkter har använts i tvivelaktiga syften. 
Senaste fallet uppmärksammades under 2018 då företagets 
produkter använts vid kontroversiell gruvbrytning i Mayanmar. 
Vi varit i kontakt med Volvo angående dessa frågor och fått 
svar på hur dessa typer av incidenter kan elimineras. Mer om 
det finns att läsa på vår hemsida.  

Med en god positionering inför en klimatneutral omställning, 
goda processer för uppföljning och kontroll av ESG och CSR-
relaterade frågor samt en tillfredsställande respons vid 
incidenter så har vi överlag en positivt syn på Volvos 
hållbarhetsarbete.   

 Volvo Koldioxidintensitet 
1,2 ton CO2/Sales 

Andel kvinnor i styrelse 
18% 

Andel kvinnliga chefer 
31% 

Klimatpolicy 

Ja 

Framtidssutsikt (hållbarhet) 
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AAK är ett bolag som tydligt belyser vikten av att i varje 
enskilt fall göra en egen bedömning av bolagens 
hållbarhetsarbete. AAK tillverkar produkter baserade på 
vegetabiliska fetter och oljor. Den i särklass vanligaste typen 
av vegetabilisk olja är palmoljan, så även i AAKs produkter. 
Palmoljan är kontroversiell då den historiskt sett har gett 
upphov till skogsskövling och utrotning av arter. På grund av 
detta bestraffas AAK med en hög riskpremie i våra 
kvantitativa bedömningar. Men världens palmolja är svår att 
ersätta. I själva verket är palmolja troligen det bästa 
alternativet på grund av dess höga yteffektivitet i jämförelse 
med till exempel raps och solros. Just detta belyser WWF  i 
ett uttalande som gjordes i april 2019 där man uppmanar 
investerare att sluta bojkotta palmoljan. Man är rädd att en 
bojkott är kontraproduktiv och istället kan leda till negativa 
miljöeffekter. Istället belyser man istället vikten av en 
ansvarsfull utveckling av palmoljeindustrin och att driva 
företagen till att enbart köpa certifierad palmolja. Vid en 
bojkott minskar investerarnas starka inflytande och möjlighet 
att påverka sektorn i denna riktning.  

Att bedriva en hållbar utvinning av palmolja är alltså av högsta 
vikt för AAK. I det arbetet är AAK bland annat en av 
inititativtagarna till organisationen Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) vilka arbetar för att certifiera 
palmoljeproduktion. AAK har som målsättning att all palmolja i 
bolagets produkter till 100% ska vara certifierad av RSPO. 

I dagsläget är 96% av palmoljan spårbar till kvarn och 27% till 
plantage. Det är en marginell minskning sedan föregående år. 
Ambitionen är att all palmolja ska vara 100% spårbar till 
plantage under 2019. Att fortsätta utveckla och förbättra det 
arbetet ser vi som en utav AAKs största utmaningar.   

Att bearbeta vegetabiliska oljor är en energikrävande och 
komplicerad process. Arbetet för att effektivisera och göra 
denna process mer hållbar är därför en viktig del av AAKs 
hållbarhetsarbete. Utvecklingen av det arbetet är positivt då 
man lyckats minska koldioxidutsläpp, vattenförbrukning samt 
avfall fyra år i rad.   

Då AAKs produkter baseras på råmaterial som utvinns på 
plantager i socialt utsatta länder är sociala aspekter en stor 
utmaning. Man jobbar aktivt med stödprogram för anställda i 
dessa länder, men en fullständig kontroll är mycket svår att 
ha. I övrigt så har AAK en generellt låg andel kvinnliga 
anställda, däremot driver man Kolo Nafaso projektet vilket 
stöttar över 130 000 kvinnliga sheakärnsplockare  i 
Västafrika.  

Vi anser att AAK verkar inom ett utsatt segment som kräver 
extra god tillsyn. De arbetar med tydliga målsättningar inom 
relevanta områden. Under 2019 förväntar vi oss att se tydliga 
framsteg mot dessa mål. Den samlade bilden av AAKs 
hållbarhetsarbete lever i stor utsträckning upp till våra 
förväntningar.  

Camurus är ett litet kunskapsintensivt företag i den mycket 
hårt reglerade läkemedelsbranschen. För ett bolag som 
Camurus kretsar  hållbarhetsarbetet kring sociala och 
bolagsstyrningsaspekter. Camurus har stipulerat tre 
långsiktiga mål inom dessa områden, välbefinnande för 
medarbetare, patientsäkerhet samt affärsetik.  

Miljömässiga faktorer som koldioxidutsläpp eller 
vattenförbrukning har mycket liten inverkan på företaget och 
någon rapportering av detta sker därför inte. Det miljömässiga 
hållbarhetsarbetet kretsar istället kring att utveckla produkter 
med minimal spridning av miljögifter. 

Vid kvantitativa bedömningar av Camurus hållbarhetsarbete 
blir utfallet oftast negativt. Detta beror till största del på den  
uteblivna rapporteringen av företagets miljöpåverkan. En 
annan förklaring till de dåliga utfallet är att man verkar i en 
redan hårt reglerad marknad, att rapportera sitt 
hållbarhetsarbete är därför inget huvudfokus då en stor del av 
arbetet redan innefattas av de regleringar man måste förhålla 
sig till. De är också en liten aktör med mindre resurser än sina 
branschkollegor.  

Vi anser att Camurus hållbarhetsarbete i dagsläget är på en 
acceptabel nivå, men att förbättringspotential finns vad gäller 
rapportering samt tydliggörande av hur de stipulerade målen 
ska uppnås. I dialogen med bolaget förmedlar vi vår syn på 
deras hållbarhetsarbete samt följer upp att utvecklingen sker i 
önskvärd riktning.  

 AAK Koldioxidintensitet 
8,6 ton CO2/Sales 

Andel kvinnor i styrelse 
22% 

Andel kvinnliga chefer 
9% 

Klimatpolicy 
Ja 

Framtidsutsikt (hållbarhet) 

 Camurus Koldioxidintensitet
 

Rapporterar ej 

Andel kvinnor i styrelse 
56% 

Andel kvinnliga chefer 
36% 

Klimatpolicy 
Nej 

Framtidsutsikt (hållbarhet) 
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Koldioxid 

Vi har i vårt hållbarhetsarbete valt att rikta ett särskilt fokus mot 
frågan kring utsläpp av koldioxid. För att uppnå de globala 
hållbarhetsmålen kommer hanteringen av koldioxidutsläpp att 
spela en nyckelroll. Omställningen till ett koldioxidneutralt 
samhälle kommer att medföra risker för företag som inte är väl 
rustade för denna utveckling. Bolag som är väl förebredda ser vi en 
stor potential för goda investeringsmöjligheter.  

Att mäta våra fonders koldioxidavtryck har vi gjort under en längre tid. 
Detta mått är till stor nytta när det kommer till att belysa vilka bolag i 
portföljerna som är stora utsläppsbovar. Det missar däremot stora delar 
av verkligheten. Ibland kan de bolag med högst utsläpp även vara de 
som gör störst insatser när det kommer till att utveckla nya lösningar för 
att minska utsläppen.  

På grund av detta har vi valt att utveckla vår analys av 
koldioxidrelaterade risker och möjligheter. Det gör vi i samarbete med 
Sustainalytics. Riskanalysen utgår ifrån en identifiering av operationella 
respektive produktmässiga risker kopplade till koldioxid. Efter att 
riskerna har identifierats ställs dessa i relation till hur hanteringen och 
handlingsberedskapen av riskerna ser ut. En paramameter i analysen 
som vi tycker är särskilt intressant är hur våra innehav arbetar med innovation och 
framtida lösningar.     

I den här rapporten redovisas ett aggregerat resultat för Enter Fonders innehav. Det jämförs mot ett index som består av cirka 100 
svenska bolag vilka samtliga rapporterar tillräckligt med data för att kunna utföra denna typ av analys.       

Koldioxidrisk 
I nedan illustrationer presenteras resultatet av den senast utförda analysen av koldioxidrisk. Resultatet presenteras aggregerat för 
samtliga innehav i Enter Fonders portföljer och jämförs mot ett index som består av 100 svenska bolag. Resultatet presenteras dels 
separerat för operationella samt produktmässiga risker, men även som en sammantagen riskbedömning. Resultatet av den 
analysen används för att ge en överblicksbild av hur utsatta våra innehav är för koldioxidrelaterad risk.  

Genom att att investera i Enters fonder istället 
för ett brett index så har man bidragit till 
halverade koldioxidutsläpp sedan Enter 
började att mäta koldioxidavtryck (2017-03-31).
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Attribution 
Med en attributionsanalys utreder vi var risken i portföljerna kommer ifrån. Utfallet presenteras i tabellen nedan. Här kan vi bland 
annat identifiera vilken sektor som bidrar till störst koldixidrelaterad risk. Vi kan därefter utreda om denna risk är ett resultat av en 
allokeringseffekt eller en selektionseffekt. Det vill säga, bidrar en sektor till ökad risk i våra portföljer på grund av att vi har en 
övervikt i en generellt riskfylld sektor. Eller kan vi härleda risken till att vi har valt de enskilda bolagen i sektorn som har högst 
koldioxidrelaterad risk. Första kvartalet 2019 noterar vi en förhöjd risk relativt jämförelseindex för våra innehav i sektorerna 
sällansköpsvaror och fastigheter. För sällanköpsvaror går det att härleda till vårt innehav i Dometic som bedöms ha en förhöjd 
produktrelaterad risk. Fastighetssektorn är generellt sätt utsatt för produktrelaterad risk. Det beror till stor del på att höga krav och 
skärpta regler ställs på fastigheters energieffektivitet. Ett fastighetsbolag med en stor andel äldre fastigheter i sitt bestånd är därför 
särskilt utsatt. Ett positivt resultat av analysen är vår goda selektionseffekt i industrisektorn vilken är vår största sektorvikt.     

Nyckelfaktorer 
I analysen identifieras även vissa nyckelfaktorer. Dessa innefattar bland annat hur våra innehav är involverade i framtida lösningar. 
I det inkluderas bland annat hur väl bolaget satsar på förnybar energi, gröna transporter samt att effektivisera energiförbrukningen. 
En annan parameter som tas i beaktning är risken för strandade tillgångar. Detta är tillgångar som vid till exempel ändrad 
lagstiftning kan skrivas ner som värdelösa. Resultaten i illustrationerna nedan presenteras på aggregerad nivå för samtliga innehav 
i Enter Fonder portföljer och jämförs emot ett index bestående av 100 svenska bolag.  
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Enter hållbarhetsarbete i korthet 
I Enter Fonders arbete att skapa avkastning för våra kunder spelar hållbarhetsfrågor en allt viktigare roll. Vi är övertygade om att 
bolag som inte tar sociala, etiska och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker 
vi som placerare bör vara observanta på. Eftersom felsteg inom hållbarhetsområdet i högsta grad riskerar att få återverkningar på 
bolagens aktiekurs arbetar Enter Fonder strukturerat för att integrera dessa aspekter i vår bolagsanalys och aktievärdering. Alla 
våra fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. 

 

• Väljer bort 
Enter Fonder investerar inte i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt 
inhumana vapen. 
 
 

• Etik och investeringar 
Enter Fonder investerar inte 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. 
 
 

 
 
 

• Väljer in 
Vad gäller de investeringsbara bolagen väger vi in hållbarhetsfaktorer i analysprocessen. Vi gör detta genom att integrera 
en riskfaktor kopplad till ESG-faktorer (Enviromental, Social,Governance) i den analysmodell som förvaltningen använder 
vid bedömningen av ett bolag. Bolagens hållbarhetsarbete har därför en direkt påverkan på förvaltarnas dagliga arbete. I 
arbetet att utvärdera bolagen utifrån ESG-faktorer tar vi hjälp utav Sustainalytics. 
 
 

• Dialog och påverkan 
Enter Fonder är en långsiktig investerare och aktiv fondförvaltare. Det innebär att vi koncentrerar våra portföljer på relativt 
få innehav. Det ger förutsättning för en nära och aktiv dialog kring kritiska hållbarhetsfrågor med bolagen. En del av 
dialogen sköts av portföljförvaltarna, vilket säkerställer att den också får ett direkt och väl avvägt genomslag i bolags- och 
aktieanalysen. Vi kan också välja att påverka beslut som fattas vid exempelvis en bolagsstämma. 
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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. 

RISKINFORMATION 

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.  

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 2017.  

Vid eventuella frågor, eller om du vill veta mer om vårt 
hållbarhetsarbete, kan du kontakta Vilhelm på 
vilhelm.bohme@enterfonder.se.  

mailto:vilhelm.bohme@enterfonder.se
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