
"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."

Vilhelm Böhme 

Ansvarig för hållbarhetsanalys

20HÅLLBARHETSRAPPORT
Kvartal  2



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.

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 investering-

en 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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Palmolja – nödvändig men långt ifrån 
oproblematisk
I maj publicerade Expressen ett längre reportage där tid-

ningen följt en illegal handelskedja av palmolja med påstod 

koppling till AAKs leveranskedja. AAK valde att inte delta i 

reportaget men svarade själva på Expressens frågor i ett eget 

pressmeddelande. Läs mer om det inträffade och våra reak-

tioner på sidan 6.

Palmoljans problematik har varit en ständig aktualitet under 

de 12 år som bolaget har varit en del av våra portföljer. 

Expressens reportage ger en ytterligare påminnelse om 

vikten av att agera som aktiva ägare och driva bolaget till 

att hela tiden bli bättre inom dessa viktiga områden. Av den 

anledningen riktar vi i denna hållbarhetsrapport ett stort 

fokus på frågan rörande palmolja och vår investering i AAK.

På sidan 7 ger vi en närmare bild av palmoljans förutsätt-

ningar och hur den idag kan återfinnas i nästan hälften av 

alla förpackade produkter. Följaktligen ger vi på sidan 11 vår 

syn på hur AAK hanterar dessa frågor samt hur vi arbetar i vår 

påverkansdialog mot bolaget. 

Kan rökkabiner vara hållbara?
Enter Fonder investerar inte i bolag inom tobaksindustrin, 

kan vi då motivera en investering i Qleanair vars största 

produktkategori är rökkabiner? På sidan 13 ger vi en närmare 

beskrivning av vår syn på denna frågeställning. Här beskriver 

vi också de hållbara framtidsutsikter vi ser för företaget. 
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Incidenter

AAK
Expressen publicerade i maj i år ett längre reportage där 

tidningen på plats i naturreservatet Teso Nilo i Indonesien 

följt en illegal handelskedja av palmolja. I reportaget kopp-

lar Expressen samman den illegala palmoljan till kvarnar 

som finns publicerade på AAKs publika lista över sina 

underleverantörers samarbetspartners. 

AAK blev erbjudna att delta i reportaget men avböjde för att 

istället ge svar på Expressens frågor via sina egna kanaler 

genom ett offentligt pressmeddelande. I pressmeddelan-

det klargjorde AAK att de inte köper palmolja direkt från 

någon av de kvarnar som Expressen pekar ut. AAK förtyd-

ligar också att de klassar naturreservatet Teso Nilo som 

ett högriskområde, detta innebär att bolaget kräver 100% 

spårbarhet hela vägen till plantage för all palmolja med 

härkomst från reservatet. 

Trots att AAK själva dementerar att någon illegal palmolja 

från Teso Nilo ska ha nått bolagets produktion ser vi på 

Enter allvarligt på samtliga anklagelser av denna karaktär. 

Illegal palmolja i AAKs produktion är inget vi accepterar 

och vi förväntar oss att bolaget ständigt utvecklar sina 

metoder för att identifiera och utesluta bristfälliga aktörer i 

leveranskedjan. 

Den problematik som belyses i Expressens reportage är 

i sak ingen nyhet. AAK köper all sin palmolja via under-

leverantörer och är därför beroende av att dessa aktörer 

lever upp till överenskomna krav och principer. AAKs VD 

Johan Westman poängterar själv i en senare intervju med 

Expressen att det är mycket svårt att fullt ut försäkra sig om 

att så sker. 

Reportaget är däremot en viktig påminnelse om betydel-

sen av att alltjämt ställa höga krav på AAK i vårt arbete som 

aktiva ägare. AAK har varit en del i våra portföljer i snart 12 år 

och vi har alltid haft en nära dialog med bolaget. Historiskt 

har en förutsättning för Enters investering i AAK bland annat 

varit bolagets kontinuerliga utveckling i palmoljefrågan. Även 

i framtiden kommer detta att vara en avgörande förutsätt-

ning för bolagets plats i våra portföljer. Efter att reportaget 

publicerades har vi därför diskuterat frågan med represen-

tanter från AAK, bland annat med Tim Stephenson, bolagets 

ansvarige för inköp av palmolja. Vi har även samtalat med 

sakkunniga från andra organisationer för att skapa oss en bre-

dare bild av problematiken. Exempelvis har samtal förts med 

Världsnaturfonden (WWF) och den oberoende organisationen 

Chain Reaction Research.  

Vår bedömning är att AAKs utmaningar fortsatt är många och 

svåra. Läs mer om dessa och vad AAK vidtar för åtgärder på 

sidan 11. 

Balder
Balders finanschef Marcus Hansson och CFO/ekonomidirek-

tör Magnus Björndahl häktades 29 maj för grovt insiderbrott. 

Enligt medieuppgifter rör anklagelserna insiderhandel i 

Balder-ägda Collector där Marcus Hansson sitter i bolagets 

styrelse. 

Magnus Björndahl avslutade under sommaren sin anställning 

hos Balder. 

Anklagelserna är begränsade till en (tidigare två) ledande 

befattningshavare i Balder och rör enbart personernas age-

rande kring Collector, dvs. ej direkt kopplat till Balder som 

företag. Givet att en brottsutredning är pågående bedömer 

vi att någon form av dialog med företaget inte skulle tillföra 

någon ny information. Vi avvaktar resultatet av utredning och 

kommer att göra en ny bedömning när den, och en eventuell 

rättsprocess, är färdig. 

Palmoljans rykte har under lång tid sta-

digt försämrats. Att palmoljans problem 

uppmärksammas är inte förvånande, 

den finns nämligen i nästintill i allt. I 

en vanlig livsmedelsbutikbutik finner 

man idag palmolja i nära hälften av 

alla förpackade produkter och ande-

len palmolja i biodiesel har de senaste 

åren skjutit i höjden. Detta är en trend 

som trots palmoljans dåliga 

rykte inte förväntas minska, 

forskare räknar snarare med 

att världen kommer att fördubbla 

sin konsumtion av palmolja inom 

endast 10 år.

I denna text kommer vi att redogöra 

för hur palmoljan, trots sina problem, 

troligen är den minst dåliga lösningen 

på några av världens många komplexa 

utmaningar.

Världens befolkning är på 

god väg att passera 8 miljarder 

människor samtidigt som med-

elklassen i Kina och Indien 

växer i rekordfart. Att 

PALMOLJA – NÖDVÄNDIG 
MEN LÅNGT IFRÅN  
OPROBLEMATISK

mätta alla dessa människor på ett socialt 

och ekologiskt hållbart vis är en av vår 

tids största utmaningar. 

Vegetabiliska kalori-källor 

kommer att vara en viktig del 

av denna lösning. I synnerhet 

vegetabiliska fetter som redan 

idag är den primära kalorikällan 

för många miljoner människor 

i världens fattigaste länder. 
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sociala konsekvenserna av palmoljans 

utbredning. 

Bör palmoljan bojkottas?
Vetenskapen är dock tämligen över-

ens om att en bojkott av palmolja kan 

ha direkt skadliga effekter. Exempelvis 

avrådde WWF från bojkott år 2018. 

Världens behov av vegetabiliska fetter 

kommer inte att försvinna med palm-

oljan utan kommer snarare att ersättas 

av andra, än sämre, alternativ. Fokus bör 

istället riktas mot att framställa palmolja 

på ett så hållbart vis som möjligt och 

eliminera flödet av illegal palmolja. En 

bojkott riskerar att leda till en tappad 

kontroll över industrins utveckling och 

ge ett ökat utrymme för illegala aktörer 

att verka. 

En bojkott hade troligen också haft 

stora sociala effekter i några av världens 

fattigaste områden. Odling av oljepalm 

lämpar sig nämligen särskilt väl för 

småskalig odling vilket har resulterat i att 

cirka 40% av världens oljepalmer idag 

odlas av fristående småbrukare. I dessa 

områden bidrar palmoljan till en ökad 

levnadsstandard och arbetstillfällen för 

miljontals människor. 

En bojkott av palmolja riskerar där-

för att få både sociala och ekologiska 

konsekvenser. 

Hur uppnår vi en hållbar 
palmolja?
En avgörande fråga för palmoljans 

varande är att den produceras på ett 

hållbart vis. Det mest effektiva sät-

tet att säkerställa att palmoljan är 

hållbar är genom certifiering, här är 

RSPO-certifiering branschens huvud-

sakliga standard. RSPO (Roundtable 

on Sustainable Palm Oil) är en orga-

nisation som startades 2004 av WWF 

tillsammans med fyra aktörer från 

palmoljeindustrin, varav AAK var en, 

med målet att främja en hållbar pro-

duktion av palmolja. Trots att det råder 

en samstämmighet kring att RSPO-

certifiering är den effektivaste garanten 

för en hållbart utvunnen palmolja är 

fortsatt endast 20% av världens palmolja 

certifierad. Av dessa volymer är i sin tur 

endast cirka hälften certifierad till den 

nivån som bedöms säkerställa att ingen 

avskogning har skett. Anledningen till de 

låga nivåerna är många och komplexa. 

En anledning är de växande marknader-

na i Kina och Indien som tillsammans 

står för närmare 40% av all världens 

import av palmolja. Dessa marknader 

karakteriseras av en hög priskänslighet 

och en låg hållbar medvetenhet och 

väljer därför ofta bort den certifiera-

de palmoljan som är behäftad med en 

prispremie. Detta är en problematik man 

inte ska luras att tro är unik för dessa län-

der, även i västvärlden säljs fortfarande 

stora volymer icke-certifierad palmolja. 

Att endast 20% av världen palmolja 

är certifierad betyder såklart att 80% 

inte är det. Här finns de stora proble-

men. Att kunna garantera palmoljans 

ursprung är mycket komplext i de fall 

certifiering saknas. Detta hanteras oftast 

genom varje bolags egen policy för 

NDPE (No Deforestation, No Peat, No 

Exploatation). Det finns inget regle-

rande organ för hur en NDPE-policy 

ska implementeras eller följas upp, 

utan strategierna varierar stort mellan 

bolagen. För att garantera att den köpta 

palmoljan uppfyller kraven för NDPE 

måste full spårbarhet hela vägen till 

det plantage där oljepalmen har odlats 

garanteras. Att palmoljans värdekedja 

består av hundratusentals småbrukare 

gör detta arbete mycket omfattande och 

komplicerat. Trots att många av världens 

raffinörer och handlare med palmolja 

har målsättningar om 100% spårbarhet 

är verkligheten oftast långt därifrån.

Matproduktion är dock resurskrävande 

och upptar stora landområden. Att hitta 

en gröda som ger god avkastning per 

ytenhet odlad mark är därför avgörande. 

Här är palmoljan överlägsen alla andra 

tänkbara alternativ.

 

Oljepalmen är 4-9 gånger så produktiv 

per ytenhet än andra alternativ som 

exempelvis raps och solros. Oljepalmen 

kan också skördas större delen av 

året och kräver relativt små mängder 

bekämpnings- och gödningsmedel. 

Palmoljan har också utmärkta och 

mångsidiga fysiska egenskaper vilket gör 

att den lämpar sig väl vid beredning av 

en stor mängd olika produkter och varor 

som exempelvis hygien- och livsmed-

elsprodukter eller biobränsle. Samtliga 

dessa attribut är orsaker till palmoljans 

idag dominanta position. 

Till följd av att palmoljefälten har brett 

ut sig över landskapen har dock oer-

sättliga landområden gått förlorade. 

I Indonesien och Malaysia, där 85% 

av världens palmolja odlas, har vis-

sa områden blivit av med så mycket 

som 80% av sin regnskog. Förlusten 

av regnskog har lämnat enorma kon-

sekvenser på ekosystemet. Det kan 

exemplifieras med utvecklingen på ön 

Borneo där hälften av den ursprungliga 

regnskogen har skövlats vilket har försatt 

bland annat Borneoorangutangens och 

Borneoelefantens i en akut utrotnings-

hotad status. Det råder inga tvivel om att 

det är palmoljan som är en stor anled-

ning till denna utvecklig. 

Det är inte bara ekosystem och biodiver-

sitet som skadas när regnskog skövlas, 

det har också stora effekter på vårt 

klimat. Inte minst genom att koncen-

trationen av växthusgaser i atmosfären 

ökar. Detta beror delvis på att antalet 

växter med hög kapacitet att absorbe-

ra koldioxid minskar när skog skövlas. 

Samtidigt frigör också själva skövlingen 

stora mängder koldioxid. Särskilt stora 

koldioxidutsläpp uppstår när uråldrig 

torvmark exploateras, vilket har varit 

vanligt förekommande vid odling av 

oljepalm. Innan den våta torven odlas 

måste den dräneras, en process som 

frigör stora mängder markbunden 

koldioxid. Hela 5% av världens globa-

la CO2-utsläpp kan härledas till sådan 

dränering av torvmark. Svedjebränning, 

att man eldar upp befintlig skog för att 

lättare kunna bruka marken, är också en 

vanlig metod för att rensa odlingsområ-

den. Detta i kombination med den torra 

torvens mycket goda förmåga att brinna 

har resulterat i att omfattande skogs-

bränder har blivit allt vanligare vilket 

ytterligare spär på de ekologiska och 
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sociala konsekvenserna av palmoljans 
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VÅR SYN PÅ TVÅ 
AKTUELLA BOLAG

AAK

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. 

Ett innehav i ett bolag i en så utsatt 

bransch som AAK ställer särskilt höga 

krav på oss som ägare. I detta avsnitt 

kommer vi att redogöra för vår syn på 

AAKs arbete med palmoljefrågan samt 

hur vi arbetar som aktiva ägare för att 

driva bolaget att tillsammans med oss bli 

bättre. 

AAK är en av världens främsta förädlare 

av vegetabiliska oljor. Då palmolja är 

den dominerande vegetabiliska oljan 

i världen är produkten en viktig del av 

AAKs verksamhet. Bolaget har under 

många år drivit ett aktivt engagemang 

för hållbarhetsfrågor där arbetet för 

en hållbar palmoljeindustri har stått i 

centrum. Bland annat är bolaget en av 

de fyra ursprungliga initiativtagarna till 

RSPO och är än idag representerade i 

organisationens styrelse (läs mer om 

RSPO och palmolja på sidan 7). Det 

mångåriga arbetet har gjort att AAK idag 

tydligt profilerar sig som ett hållbart 

alternativ. Att ha en hög profil i en utsatt 

bransch ställer dock höga krav, varför 

AAK många gånger har blivit kritiserat. 

Kritiken har främst riktats mot riskerna 

att illegal palmolja når AAKs produktion. 

Detta skrev exempelvis Chain Reaction 

Research en rapport om 2019. AAKs 

problematik har sin grund i bolagets 

position i palmoljans värdekedja. Bolaget 

driver inte några egna plantager eller 

kvarnar utan köper all sin palmolja via 

underleverantörer. Detta leder till att 

AAKs process för att säkerställa att illegal 

palmolja inte når bolagets produktion 

indirekt är ett resultat av sina underleve-

rantörers arbete. 

AAKs plats i värdekedjan gör att man i 

stor uträckning saknar en egen kontroll 

av palmoljans ursprung. Trots detta så 

ser vi AAKs position i mitten av palm-

oljans timglasformade värdekedja som 

bolagets styrka. Ingenstans i värdeked-

jan finns samma breda kontaktnät mot 

både slutkonsumenter och underleve-

rantörer. Detta är något som ger mycket 

goda förutsättningar för att påverka 

branschen i en positiv riktning. För att 

ett sådant påverkansarbete ska bedrivas 

Påverkansplan

• AAK ska vara en ledande aktör och driva utvecklingen 
för en hållbar utvinning av palmolja

• AAK ska arbeta effektivt och konkret för att öka spår-
barheten av sin palmolja

• AAK ska säkerställa att bolagets NDPE-policy efterföljs 
och att ingen palmolja som bolaget distribuerar är 
illegal.

• AAK ska på ett proaktivt sätt verka för att öka försälj-
ningen av certifierad palmolja

Finns i fonderna

• Enter Select

• Enter Select Pro

• Enter Sverige

• Enter Sverige Pro

• Enter Småbolagsfond

• Enter Cross Credit

• Enter Return
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på ett effektivt vis vill vi att AAK arbetar 

efter en tydlig strategi med konkreta 

målsättningar. Här har bolaget vidtagit 

konstruktiva åtgärder de senaste åren. 

Ett exempel är det system som bola-

get tillsammans med den oberoende 

organisationen ProForest har utvecklat 

för att bedöma hur väl varje underle-

verantör lever upp till AAKs högt ställda 

krav. Verktyget ska användas som ett sätt 

att identifiera brister i leverantörsledet 

och konkretisera påverkansdialogen. 

Vårt önskemål är att bolaget med hjälp-

medlet även ska definiera tydliga och 

transparenta gränsvärden för uteslutning 

av leverantörer som inte uppfyller AAKs 

krav. 

Bolaget delar synen att RSPO-

certifiering är det effektivaste sättet 

att garantera en ekologiskt och socialt 

hållbar palmolja. AAK menar att bristan-

de efterfrågan är anledningen till att den 

certifierade andelen palmolja i bolagets 

produktion fortsatt inte är högre än 31%. 

Jämfört med AAKs närmsta konkurren-

ter är detta en god siffra, men för att 

uppnå en hållbar palmoljeindustri är den 

långt ifrån tillräcklig. Bolagets insatser 

för att öka andelen certifierad palm-

olja bygger på kunskapsspridning. Det 

sker både via utbildningsprogram i det 

egna kontaktnätet bestående av kunder 

och underleverantörer, men också på 

en nationell nivå via sitt engagemang i 

RSPO. 

Det är i de resterande volymerna 

som saknar certifiering som de stora 

utmaningarna finns. Leveranskedjan 

karakteriseras av hundratusentals lokala 

småjordbrukare som gör kontrollen över 

palmoljans ursprung mycket svår att 

verifiera. För att få bukt med problema-

tiken kring den bristande kontrollen över 

palmoljans ursprung initierade AAK år 

2018 särskilda insatser för att förbättra 

spårbarheten till plantage. Bolaget satte 

samtidigt ett mycket ambitiöst mål att 

under 2020 uppnå 100% spårbarhet till 

plantage från dåvarande 28%. Under 

arbetets gång insåg bolaget att de 

hundratusentals småbrukare i värde-

kedjan gör arbetet än mer komplext 

än väntat och att målsättningen skulle 

vara praktiskt omöjlig att uppnå inom 

utsatt tidsram. AAK arbetar nu efter en 

treårig åtgärdsplan där den ursprungliga 

målsättningen finns kvar men med en 

förlängd tidshorisont. Bolaget har också 

initierat ett riskbaserat tillvägagångs-

sätt där 100% spårbarhet till plantage 

krävs från de områden som bedöms ha 

hög risk för läckage av illegal palmolja. 

Riskbedömningen utförs tillsammans 

med den oberoende aktören ProForest. 

Även om det är en besvikelse att AAK 

inte lyckades leva upp till det ambitiöst 

ställda målet ser vi positivt på bolagets 

ökade insatser som trots allt har gett 

goda resultat. Bland annat lyckades 

bolaget under 2019 uppnå en spår-

barhet på 55%, vilket är en fördubbling 

sedan föregående år. Vi vill nu se att den 

goda trenden fortsätter och att den fast-

lagda åtgärdsplanen ger verkningsfulla 

och konkreta resultat. 

Kritiken som riktas mot bolaget sträcker 

sig ibland längre än att bara ifrågasätta 

bolagets metoder. I somliga fall lyfts 

direkta anklagelser om illegal palmolja i 

AAKs produktion. Ett sådant fall presen-

terade Expressen tidigare i år. Trots att 

AAK själva dementerar att palmolja från 

den illegala handelskedja som Expressen 

följt någonsin har nått bolagets produk-

tion ser vi på Enter allvarligt på samtliga 

anklagelser av sådan karaktär. Särskilt 

då det berörda området Teso Nilo i 

Indonesien kategoriseras som högrisk 

och därför erfordrar 100% spårbarhet 

till plantage. Hade illegal palmolja trots 

detta nått produktionen finns anledning 

att i vidare termer ifrågasätta bolagets 

strategi. 

Sammanfattning
AAK verkar i en av världens mest ifråga-

satta branscher. Vi är däremot av åsikten, 

likt WWF, att palmoljan i dagsläget inte 

är ersättningsbar. Fokus bör, istället för 

bojkott av varan, riktas mot att driva 

hela branschen till att bli så hållbar som 

möjligt och eliminera all form av illegal 

palmolja. Här har AAK varit en viktig 

kraft och vi ser goda förutsättningar för 

att så kommer förbli även i framtiden. 

Enter Fonders påverkansarbete bedrivs 

som vanligt genom vår nära dialog med 

bolaget, men i AAKs fall även tillsam-

mans med andra investerare genom att 

vi stödjer PRIs särskilda arbetsgrupp för 

palmolja. 

Qleanair

Tobaksrökning är utan tvekan ett av 

de större folkhälsoproblem i världen. 

Rökning bidrar till över 8 miljoner döds-

fall varje år och stora kostnader för både 

samhällen och individer. Qleanairs abso-

lut största produktkategori, rökkabiner, 

är direkt kopplat till rökning. Det föran-

leder ett mycket noggrant övervägande 

från vår sida om och hur Enter Fonder 

kan motivera innehavet i bolaget.

Initiativ såsom Tobacco Endgame, 

liksom de markanta personliga hälsoris-

kerna med tobaksrökning pekar mot en 

framtid där rökning blir allt mer ovanligt. 

Även om antalet rökare globalt sett är 

på nedåtgående så beräknas fortfarande 

uppemot 20% av världens befolkning 

röka regelbundet. Behovet av att, på 

alla sätt som går, minska skadorna från 

rökning är därför påtagligt. 

Passiv rökning bedöms enligt FN direkt 

bidra till 1.2 miljoner dödsfall i förtid 

årligen. Att få ner riskerna för de här 

ofrivilligt påverkade människor vore en 

stor vinst för den globala hälsan och 

inte minst för de enskilda människorna.

Här kan Qleanair produkter göra stor 

skillnad. Deras rökkabiner bidrar direkt 

till att minska exponeringen för passiv 

rök både för de rökare som använder 

kabinerna och för de icke-rökare som 

slipper utsättas för cigarettrök. Därtill 

minskar de störningar och problem 

på arbetsplatser kopplat till att rökare 

behöver gå ut, eller riskerar att störa 

verksamheten. Att rökkabiner ersätter 

rökrum eller rökrutor bidrar också till 

att förbättra arbetsmiljön. Detta gäller 

inte minst i två av bolagets stora mark-

nader Japan och Tyskland, där rökning 

fortfarande är relativt vanligt jämfört 

med Sverige. Vi finner det utom tvivel att 

de positiva hälsoaspekterna av Qleanairs 

rökkabiner väger tyngre än de identifie-

rade nackdelarna.

I vår dialog med Qleanair så har bolaget 

varit utomordentligt tydliga med att de 

inte har några samarbeten eller något 

samröre med tobaksbolag. Man utger 

sig för att vara ett bolag för icke-rökare. 

Om bolagets trots det hade haft något 

samröre med tobaksbolagen hade Enter 

Fonder inte valt att investera i bolaget. 

Påverkansplan

• Vi kommer att fortsätta bevaka bolagets omställning 
från rökkabiner till andra produktkategorier

• Vi kommer att be om siffersatta åtaganden för över-
gången till bolagets nya produktkategorier

• Vi kommer att be bolaget att utveckla och kvantifiera 
sina interna hållbarhetsmål

Finns i fonderna

• Enter Småbolagsfond

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
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Qleanair har inte bara rökkabiner i sitt 

produktsortiment utan även produk-

ter för luftrening av offentliga miljöer, 

kontor och industrilokaler samt helhets-

lösningar för renrum som bland annat 

användas för medicintillverkning. 

WHO, Världshälsoorganisationen, 

bedömer att luftföroreningar dödar 

över 4 miljoner människor per år. FN:s 

miljöprogram UNEP bedömer siffran så 

hög som 7 miljoner årligen. Problemet 

är mest akut i stadsmiljöer i Afrika och 

Asien. 

Problemet är självklart mångfacetterat 

och rör så vitt skilda saker som transpor-

tutsläpp, elproduktion och utsläpp från 

vedeldning vid matlagning. Icke desto 

mindre kan en liten del av lösningen vara 

att förbättra luftkvaliteten i inomhusmil-

jöer såsom kontor, industrier och hotell, 

eller andra miljöer där många människor 

arbetar, rör sig och verkar i. Den pågå-

ende pandemin belyser också, beklagligt 

nog, behovet av lösningar som minskar 

smittorisker i alla typer av miljöer.

Med bakgrund av det här så är vi över-

tygade om att Qleanairs produkter för 

luftrening över lång tid framöver kan 

fylla ett tydligt hälsobehov i en marknad 

med stor potential. 

Den sista produktkategorin är renrum 

för tillverkning av mat, mediciner och 

andra känsliga produkter. Qleanair 

levererar modullösningar som förhål-

landevis enkelt kan anpassas efter nya 

regulatoriska krav. Här ser bolaget en 

stor tillväxtpotential framförallt på den 

amerikanska marknaden, där nya regel-

krav från myndigheter driver försäljning. 

Också dessa produkter har en tydlig 

positiv hälsoprägel.

Med utgångspunkt i de hälsofrämjande 

effekterna av Qleanair produkter så ser 

vi bolaget som en hållbar investering i 

linje med FNs hållbarhetsmål 3 och 12. 

Bolagets interna hållbarhetsarbete 

präglas av goda föresatser, men saknar 

nästan helt siffror i vad man vill åstad-

komma och inom vilken tidsram. Vi tror 

att alla bolag behöver se över hur man 

hanterar övergången till en grön eko-

nomi och då är den egna tillverkningen 

och leverantörskedjan avgörande. Här 

vill vi se tydliga förbättringar framöver.

Sammanfattning
Vi tror att Qleanairs produkter inom 

kategorin rökkabiner kommer att gynnas 

av en hårdare syn på passiv rökning och 

en allmänt ökad hälsomedvetenhet i 

världen, samtidigt som kabinerna gynnar 

hälsan för de som slipper utsättas för 

passiv rökning.

Vi tror, i likhet med Qleanairs mål-

sättningar, att bolagets övriga 

produktkategorier inom luftrening och 

renrum kommer att bli ännu större 

tillväxtmotorer för bolaget framöver. 

Hälsoaspekterna kopplat till både luft-

föroreningar och luftburna sjukdomar 

bedömer vi som allt viktigare både för 

konsumenter och för myndigheter. 
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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 företa-

gens bidrag helt avgörande. Innovativa produktlösningar 

och hållbara affärsmodeller i linje med målen måste i en 

högre takt genomsyra världens alla bolag. Glädjande är att 

många svenska bolag idag integrerar de globala målen i sitt 

hållbarhetsarbete. 

Vi utvärderar våra portföljbolag med avseende på de globala 

hållbarhetsmålen. Utvärderingen består dels av att identifiera 

hur bolagen integrerar hållbarhetsmålen 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 verk-

samhetsplan med tydliga och ambitiösa strategier som bidrar 

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

som i sig tydligt bidrar till de globala målen. Här presenterar vi 

utvärderingen för våra 15 största innehav.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
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OCH EKONOMISK 
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HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
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PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Enter bedömer att bolaget tydligt bidrar till hållbarhetsmålet

Bolaget anger själva att de i sitt hållbarhetsarbete arbetar mot detta mål
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hållbar utveckling formulerat i 17 huvudmål uppdelade i 169 

konkreta delmål.
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många svenska bolag idag integrerar de globala målen i sitt 

hållbarhetsarbete. 

Vi utvärderar våra portföljbolag med avseende på de globala 
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hur bolagen integrerar hållbarhetsmålen 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 verk-

samhetsplan med tydliga och ambitiösa strategier som bidrar 

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

som i sig tydligt bidrar till de globala målen. Här presenterar vi 

utvärderingen för våra 15 största innehav.
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Enter bedömer att bolaget tydligt bidrar till hållbarhetsmålet

Bolaget anger själva att de i sitt hållbarhetsarbete arbetar mot detta mål
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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.
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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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Samtliga bolag återfinns i någon av Enter Fonders portföljer.
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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 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 3,8 53,1% 39,4%

SIXPRX 10 60,9% 36,1%

Enter Sverige Pro 3,8 53,7% 38,5%

SIXPRX 10 60,9% 36,1%

Enter Select 3,4 52,7% 40,3%

OMXS50EW 4,6 72,0% 26,1%

Enter Select Pro 3,4 52,8% 40,3%

OMXS50EW 4,6 72,0% 26,1%

Enter Småbolagsfond 5,6 12,7% 75,0%

CSRX 10,2 46,0% 51,0%

Enter Preserve (aktiedel) 7,3 40,3% 52,1%

SIXPRX 10 60,9% 36,1%

6,37
Tele2

4,17
Assa Abloy

3,37
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 

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 25 100

FASTIGHET AB BALDER 19 51

Electrolux 19 65

Bolag med högst operationell risk

Operationell  
risk

Hantering  
av risk  %

AAK AB 24 18

TELE2 23 29

TELENOR ASA 22 50

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Hälsovård

Informationsteknik

Finans

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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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.


