
”Vi ser gärna att de bolag som tar plats  

i våra portföljer har en tydlig hållbar-

hetsinriktning. Det kan vara bolag som 

arbetar med ny teknik eller som på något 

annat sätt har en affärs modell med syfte 

att bidra till en hållbar utveckling.”

Vilhelm Böhme 

Ansvarig för hållbarhetsanalys
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Vi har sedan Enter Fonder 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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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 ESGbetyg (Enviromental, Social, Governance) 

i Enters analysmodell som används för värdering av bolag. 

Hållbarhet blir inte bara en naturlig del av investeringsproces

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

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

kvalitativ analys likställd med den övriga fundamentala analy

sen som krävs för att förstå sig på ett bolags hållbarhetsarbete 

och dess effekter. 

Hållbarhet i ägararbetet
Som långsiktiga och aktiva investerare med koncentrerade 

portföljer har vi nära kontakt med våra portföljbolag.  

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

gör det möjligt att påverka företagen i en hållbar riktning.  

Ett konstruktivt påverkansarbete ställer också krav på oss  

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

upprättar vi en påverkansplan för varje bolag med understöd 

av den kvalititativa bedömning som har utförts. 

En viktig del av dialogen sköts sedan av förvaltarna i möten 

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

ett direkt och väl avvägt genomslag i bolags och aktiean

alysen. Vid händelse av incidenter i våra portföljbolag är  

även här vår primära strategi att diskutera frågan direkt  

med bolagen och i nära dialog följa det förändringsarbete 

som behöver komma till stånd.
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Skanskas säkerhet under lupp
Under kvartalet har vi haft en dialog med Skanska avseende 

arbetsförhållanden och säkerhet på byggbolagets arbets

platser efter att flertalet olyckor med dödlig utgång har 

uppmärksammats. I samband med att dessa frågor har lyfts 

har också en frågeställning kring Skanskas fackliga samar

beten aktualiserats. Följ vår dialog med Skanska på sidan 6.  

En längre och mer fördjupad syn av Skanskas hållbarhets

arbete finns att läsa på sidan 17.

 

Essitys hållbarhetsarbete i framkant
Att Essity ser stora affärsmöjligheter i en grön omställning 

råder det inga tvivel om. Det syns tydligt i de investeringar 

man har gjort för att minska bolagets klimatpåverkan och hur 
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man arbetar med innovativa produktlösningar. Trots Essitys 

goda positionering vad gäller hållbarhet kommer det att 

krävas omfattande åtgärder för att uppnå bolagets ambitiösa 

målsättningar. Läs mer om vår syn på Essitys hållbarhets

arbete på sidan 15.

Svenska industribolag, en hållbar investering?
Industrin är den enskilt största bidragaren till Sveriges kol

dioxidutsläpp. Samtidigt visar forskning att industri förlagd  

till Sverige kan ha stora globala klimatfördelar. På sidan 10  

gör vi en djupdykning i svensk tillverkningsindustri och  

studerar hur några av våra största bolag arbetar med att  

minska sin klimatpåverkan.

Sandvik på besök hos Enter
Ett återkommande inslag i Enters hållbarhetsarbete är att 

vi jobbar med fortbildning av vår personal. I december var 

Sandviks hållbarhetschef på plats för en presentation och en 

mer detaljerad diskussion om de möjligheter och utmaning

ar Sandvik står inför framöver. Sandvik tar hållbarhetsfrågan 

på stort allvar och ser betydande affärsmässiga möjligheter 

när gruvindustrin blir allt mer elektrifierad. Samtidigt är man 

ödmjuk till det faktum att man har mycket kvar att göra och 

lyfter bland annat konflikten mellan kortsiktiga finansiella 

intressen och långsiktiga hållbarhetsinvesteringar. En konflikt 

som långt ifrån är unik för Sandvik. 

Vill du läsa mer om hur vi ser på Sandviks hållbarhetsarbete 

rekommenderas Enters hållbarhetsrapport kvartal 2 2019.
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Incidenter

Skanska
Under 2019 har Skanska vid flertalet tillfällen blivit upp

märksammade i media på grund av upprepade dödsfall 

på projekt drivna av bolaget. Framförallt har säkerheten 

vid byggandet av motorvägen I4 Ultimate mellan Florida 

och Orlando ifrågasatts där fem personer har omkom

mit sedan projektets start 2015. Olyckorna har orsakats 

av typiska byggarbetsplatsincidenter som kollisioner, fall 

eller överkörningsolyckor. I samtliga fall kan säkerheten på 

arbetsplatsen ifrågasättas. I samband med att frågor kring 

säkerhet har lyfts så har också diskussioner som rör bola

gets fackliga samverkan aktualiserats. 

Dessa händelser har föranlett att Enter under kvartalet 

upprättat ett möte med Skanska för att diskutera  

de frågorna.

Gällande arbetssäkerheten på Skanskas arbetsplatser är 

bolaget noga med att poängtera att man har en strikt 

arbetsmiljöpolicy som oftast är strängare än vad lokala 

regelverk kräver. Bolaget anser sig därför inte vara mer 

utsatta än branschen i övrigt. Men vägarbeten utgör alltid 

en utmanande arbetsmiljö. En hög aktivitet av kritiska 

moment som lyft, lossning och transporter i kombination 

med ett stort antal underleverantörer försvårar arbetat med 

arbetssäkerhet. Man har efter de inträffade incidenterna 

vidtagit åtgärder, bland annat har ändringar gjorts i ledarska

pet där man har tagit in arbetsledare från andra delar av USA. 

Vad gäller frågor kring facklig samverkan anser sig Skanska 

generellt sett ha en god kontakt med fackliga organisationer, 

både i Sverige och internationellt. Man är också noga med att 

poängtera komplexiteten i dessa typer av frågor då förut

sättningen för organiserad facklig verksamhet varierar stort 

mellan olika regioner. Skanska framhäver också att man har 

en tydlig policy vad gäller rätten till föreningsfrihet och kollek

tiva förhandlingar. Policyn berör såväl anställda hos bolaget 

som externa leverantörer och dess anställda. 

Vidare beskriver man ytterligare åtgärder man har vidtagit  

för att hantera sociala frågeställningar. Bland annat har 

bolaget upprättat en extern visselblåsarfunktion för anonyma 

tips om missförhållanden samt inrättat en etisk kommitté på 

styrelsenivå. 

Skanska har agerat på ett engagerat sätt i dialogen med Enter 

vilket vi ser som en positiv signal i frågeställningar som är av 

allvarlig karaktär. Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen 

och önskar i framtiden se att bolaget vidtar ytterligare åtgär

der för att nå visionen om noll dödsfall på arbetsplatserna. 
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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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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 ESGfaktorer 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 64 % av bolagen 

placerar sig i den främsta kvartilen samtidigt som inga  

innehav befinner sig i den sämsta. 
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Hållbarhet i tillverkningsindustrin.

Industrin står för över 30 % av Sveriges utsläpp, på en global 

nivå är motsvarande siffra cirka 20 %. I Sverige kan merparten 

av dessa utsläpp härledas till cirka 30 enskilda anläggningar. 

Trots den stora belastningen på den svenska utsläpps

statistiken har industri förlagd i Sverige resulterat i stora 

klimatbesparingar ur ett globalt perspektiv. Undersökningar1 

visar att industri i Sverige under perioden 1995 till 2009 har 

motverkat utsläpp av 580 miljoner ton koldioxid. Som referens 

uppgick de totala utsläppen av koldioxid i Sverige till 52 miljo

ner ton år 2018. Detta är ett resultat av den svenska industrins 

tekniska effektivitet och Sveriges närmast fossilfria energimix 

som resulterat i ovanligt koldioxidsnåla tillverkningsprocesser  

i jämförelse med globala genomsnitt.

Vi ser stora konkurrensfördelar för svenska industribolag som 

fortsätter att ligga i framkant och leverera hållbara teknis

ka innovationer. Att fortsätta minska sina utsläpp kan också 

vara en viktig åtgärd för att undvika framtida kostnader när 

regelverk åtstramas och priser på utsläppsrätter börjar öka  

i den takt som beslutsfattare önskar. Som exempel betalade 

den svenska industrin år 2018 cirka 17 miljarder kronor i miljö

skyddsrelaterade kostnader, det är en ökning med cirka 80 % 

de senaste 10 åren2. 

Detta kvartal har vi tittat närmare på ett urval av svenska bolag 

inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska 

sina utsläpp. Bland annat tittar vi på hur bolagen historiskt sett 

har minskat sina utsläpp. För att göra utsläppsvärden jämför

bara mäter vi koldioxidintensitet definierat som bolagets totala 

utsläpp dividerat på bolagets omsättning. Vi tittar dessutom 

på vad bolagen har för målsättningar för att minska sina 

utsläpp samt vilka resultat man hittills har uppnått. Är målen 

godkända av Science Based Target Inititative är de granskade 

av en extern part och anses vara i linje med de åtgärder som 

krävs för att Parisavtalets klimatmål ska uppnås. 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Genomsnittlig årlig 

förändring

E HUSQVARNA 0,19 0,29 0,40 0,45 0,51 0,56 0,55 0,59 0,52 -10,66 %

E ELECTROLUX 0,23 0,19 0,23 0,39 0,42 0,60 0,62 0,60 0,62 -9,80 %

ASSA ABLOY 0,31 0,33 0,34 0,37 0,45 0,50 0,41 0,59 0,58 -6,39 %

E ATLAS COPCO 0,09 0,16 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,17 0,16 -3,95 %

ALFA LAVAL 0,13 0,21 0,16 0,17 0,19 0,22 0,25 0,23 0,21 -4,00 %

E SANDVIK 0,45 0,42 0,46 0,44 0,47 0,44 0,53 0,57 0,68 -4,45 %

ABB 3,45 4,21 4,20 4,16 4,06 3,70 4,26 3,97 4,65 -3,14 %

BOLIDEN 1,85 2,07 2,48 2,21 2,71 2,91 2,52 2,40 2,49 -2,92 %

E ESSITY 2,29 2,66 2,97 - - - - - - -12,23 %

E AAK 1,23 1,07 1,11 1,16 1,39 1,52 1,29 1,39 1,39 -0,97 %

SKF 0,58 0,78 0,81 0,77 0,70 0,79 0,76 0,80 0,84 -4,01 %

E VOLVO 0,11 0,12 0,13 0,13 0,16 0,10 0,08 0,08 0,11 2,88 %

AUTOLIV 4,80 4,65 4,94 3,67 2,90 2,92 2,98 2,79 3,26 6,02 %

SSAB 14,31 16,72 20,14 18,61 22,61 29,51 27,42 26,63 - -7,67 %

Koldioxidintensitet

Portföljbolag hos EnterE
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Mål KPI Period Utfall 2018 Science based target

E HUSQVARNA -33 % Koldioxidintensitet 2015-2035 -8 % JA

E ELECTROLUX -80 % Utsläpp Scope 1 och 2 2015-2025 -23 % JA

ASSA ABLOY -20 % Co2/energi 2015-2020 -14 % NEJ

E ATLAS COPCO -50 % Koldioxidintensitet 2030 - NEJ

ALFA LAVAL -15 % Utsläpp Scope 1, 2 och 3 2015-2020 8 % NEJ

E SANDVIK -50 % Totala utsläpp 2030 0 % NEJ

ABB -40 % Toala utsläpp 2013-2020 36 % NEJ (Kommer att ta fram mål 2020)

BOLIDEN 0,77 Maxgräns för CO2/ton produkt Årligen 0,64 NEJ

E ESSITY -25 % Utsläpp Scope 1 och 2 2016-2030 -5 % JA

E AAK -22 % CO2/produkt 2012-2030 12 % NEJ

SKF -40 % CO2/ton såld produkt 2017-2025 24 % NEJ

E VOLVO 40 Mton Minskade total livstidsutsläpp av CO2 från produkter 2015-2020 25Mton NEJ

AUTOLIV 12 % CO2 utsläpp/per levererad produkt 2018-2023 - NEJ

SSAB 10 Mton Årlig CO2-besparing för kunderna Årligen 9,2 Mton NEJ

Ett forskningsområde som Enter följer med stort intresse är utvecklingen av CCSteknik 

(”Carbon Capture and Storage”). Detta är en teknik där koldioxid från stora punktutsläpp 

kan fångas in för att sedan lagras djupt ner i berggrunden. Om CCSteknik installeras 

på de 30 industrianläggningar med högst utsläpp i Sverige finns potential att halvera 

Sveriges totala koldioxidutsläpp. Forskarskrået och FN ś klimatpanel IPCC är överens 

om att CCSteknik kommer att vara en nödvändig komponent för att nå klimatmålen  

i Parisavtalet. Förutsättningarna för tekniken bedöms vara särskilt god i Sverige.  

De ekonomiska incitamenten är däremot för svaga i dagsläget. 

1 Nielsen och Kander (2018). ”Swedish Comperative Carbon Advantage In World Exports”.  
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/24551/swedishcomparativecarbon 
advantageinworldexportsenergiforskrapport2018497.pdf

2 Statistiska centralbyrån (2018). ”Industrins totala miljöskyddskostnader”  
https://www.scb.se/hittastatistik/statistikefteramne/miljo/miljoekonomiochhallbarutveckling/
miljoskyddskostnader/pong/tabellochdiagram/industrinstotalamiljoskyddskostnader20012018/
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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
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

 Electrolux

 Essity

 Balder

 Volvo

 Hennes & Mauritz

 Hexagon

 Atlas Copco

 Ångpanneföreningen

 Epiroc AB

 AAK AB (publ)

Sandvik

NENT

Investor

Dometic

Securitas

Enter bedömer att bolaget tydligt bidrar till hållbarhetsmålen

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

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

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

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

ning har flaggats som särskilt utsatta. Det kan också vara 

bolag som vi av någon annan anledning tycker är intressanta 

att lyfta fram ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår egen analys av 

bolagen, både finansiellt och hållbarhetsmässigt, är en central 

del i vår investeringsprocess. 
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Essity

När Essitys själva talar om hållbarhet 

lyfter man gärna fram den affärsnytta 

man ser på både kort och lång sikt. På 

kort sikt skapas effektivare processer 

där man ser stora kostnadsbesparingar. 

På lång sikt är hållbarhet avgörande för 

att Essitys produkter ska vara relevan

ta. Hållbarhet är också en avgörande 

parameter i bolagets ambitiösa tillväxt

planer. Ambitiösa målsättningar med en 

tydlig koppling till de globala hållbar

hetsmålen tillsammans med en konkret 

uppföljning har resulterat i att Essity 

har blivit flerfaldigt uppmärksammade 

för sitt hållbarhetsarbete. Bland annat 

har bolaget belönats med en första 

plats i kategorin dagligvaror i Aktuell 

Hållbarhets senaste ranking av hållbara 

bolag.

2016 definierade Essity långsiktiga kli

matmål som ska vara uppfyllda år 2030. 

Målen är godkända av Science Based 

Target Initiativ vilket betyder att de 

anses vara i linje med de åtgärder som 

krävs för att Parisavtalets klimatmål ska 

uppnås.

De tre huvudsakliga områdena man 

fokuserar på för att uppnå målen är:

• resurseffektiv produktion

• ansvarsfulla inköp

• hållbara lösningar.

Nedan tittar vi närmare på vad detta 

innebär i praktiken.

Resurseffektiv produktion
Essitys kostnader har en stark koppling 

till priset på råvara. Som ett exempel 

uppgick år 2018 kostnaderna för råvara 

till 44 000 MSEK. Det var en ökning på 

16 % sedan föregående år, främst drivet 

av högre råvarupriser. Det är tydligt 

att en effektiv produktion där energi

förbrukning och materialanvändning 

optimeras leder till stora kostnadsbe

sparingar. Essity har därför introducerat 

programmen ESAVE och MSAVE vilka 

syftar till driva investeringar för minskad 

energi och materialförbrukning. ESAVE 

introducerades redan 2003 och har 

sedan dess resulterat i en rad tekniska 

lösningar som har lett till energibespa

ringar på 8 % per ton tillverkad produkt 

under perioden 2010–2018. 2018 stod 

däremot för ett trendbrott då energi

användningen i produktionen ökade 

för första gången på tio år. En annan 

viktig parameter är hanteringen av avfall. 

2018 producerades 1,65 Mton avfall i 

Essitys produktion varav 0,65 Mton 

gick till deponi. Detta är en betydan

de andel i relation till de totalt 5 Mton 

färskfiber och returfiber som upphand

lades under samma år. Målsättningen 

är att inget avfall ska gå till deponi år 

2030. Att minska den totala mängden 

avfall är också viktigt för att uppnå 

målsättningarna, 2018 var den totala 

minskningen 3 %. Bland annat har man 

ett pågående pilotprojekt vid en anlägg

ning i USA där man har installerat en 

världsunik teknisk utrustning som kan 

återföra en stor del av avfallet tillbaka till 

tillverkningsprocessen.

Trots att ytterligare insatser för att 

minska klimatpåverkan i produktionen 

kommer att krävas om de ambitiö

sa målsättningarna ska uppnås så är 

Essitys produktion idag en av de absolut 

renaste i branschen. Som exempel är 

koldioxidintensiteten (koldioxidekviva

lenter per ton tillverkad produkt) i Essitys 

Påverkansplan
• Vi kommer att följa Essitys arbete för  

att uppnå 100 % certifierade fiberinköp.
• Vi vill se ett fortsatt aktivt arbete för att  

minska energianvändningen i produktionen.

Finns i fonderna
• Enter Select
• Enter Sverige
• Enter Select Pro
• Enter Sverige Pro
• Enter Preserve

Mål Utfall 2018

Minska utsläpp av växthusgaser scope 1 och 2 -25 % -5 %

Minska utsläpp av växthusgaser scope 3 -18 %
Utfall rapporteras från 

och med 2019

Alla leverantörer ska utvärderas enligt Essitys 
standard

100 % 71 %

All vedbaserad fiber ska vara FSC eller 
PEFC-ceritiferade

100 % 76 %

Allt avfall ska återvinnas 100 % 60 %

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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produktion cirka 15 % lägre i jämförelse 

med den amerikanska konkurrenten 

Kimberly Clark.

Ansvarsfulla inköp
Essity är en av världens största massa

fiberinköpare och har en stor möjlighet 

samt ett ansvar att verka för ett hållbart 

skogsbruk. Skogsindustrin använder 

sig idag av två primära certifiering

ar, FSC och PECF, som garanterar att 

skogsresurser nyttjas långsiktigt och 

att biologisk mångfald bevaras. Essity 

strävar efter att all inköpt färskfiber ska 

ha någon av dessa certifieringar år 2030. 

2018 tog man ett steg i den ambitio

nen genom att uppdatera sin globala 

inköpspolicy för färskfiber. Man har på 

det sättet ökat andelen certifierat fiber 

från 65 % år 2017 till 76 % 2018. 

Bolaget beskriver själva att det idag 

inte är möjligt att ha 100 % certifiera

de fiberinköp på grund av att utbudet 

är begränsat. Vi på Enter anser att 

Essity har en viktig roll i att driva 

ickecertifierade leverantörer till att bli 

certifierade då certifieringsprocessen 

i stor utsträckning är styrd av efterfrå

gan. I Essitys inköpspolicy ingår det att 

stötta ickecertifierade leverantörer i 

övergången till tredjepartscertifiering. 

Enter har under kvartalet haft en diskus

sion med Essity angående dessa frågor. 

Enter förde redan under 2017 samtal 

med Essity angående ickecertifierad 

fiber. Essity uppmärksammades då i 

samband med användandet av pap

persmassa kopplad till skyddad boreal 

skog i norra Sverige. Bakgrunden till 

detta ärende sträcker sig tillbaka till 

90talet då Greenpeace påbörjade sin 

kampanj gällande norra barrskogsbältet. 

Essity bedriver kontinuerligt dialog med 

Greenpeace och andra organisationer 

som WWF och naturvårdverket i frågor 

som rör skogsskötsel och skyddsvärd 

skog.

Trots att Essity fortfarande har en bit 

kvar till fullständigt certifierade fibe

rinköp har man en likvärdig eller oftast 

bättre andel än likvärdiga konkurren

ter. Som exempel uppnår amerikanska 

Kimberly Clark 70 % certifierade inköp. 

Essity kvalificerades dessutom år 2017 

som ett av endast fyra bolag till CDP’s 

Alista för bolag inom skogsindustrin 

och utnämndes samtidigt som global 

ledare inom kategorin.

Hållbara lösningar
Essity tillverkar förbrukningsprodukter 

inom hygien och hälsa vilka används 

av 100tals miljoner människor i cirka 

150 länder varje dag. De gör hygien 

och hälsoprodukter tillgängliga för 

människor i hela världen och har en 

enorm möjlighet att bidra till en hållbar 

utveckling via sitt produktutbud. 

Produkterna är i stor uträckning förbruk

ningsvaror som används på daglig basis. 

Stora miljö och klimatbesparingar kan 

därför åstadkommas genom innova

tiva och effektiva produktlösningar. 

Genom en livscykelanalys mäter man 

kontinuerligt hur man lyckas minska 

klimatpåverkan från produkterna. Den 

genomsnittliga minskningen under peri

oden 2008–2017 var 20 %. Essity arbetar 

också aktivt för att öka cirkulariteten hos 

både produkterna och i produktionen. 

Ett exempel på en sådan lösning är åter

vinningstjänsten ”Tork Paper Circle” som 

är ett samarbete mellan Essity och dess 

kunder där använda pappershanddukar 

samlas in och återanvänds  

i produktionen.
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Skanska

Miljö och klimat
2010 utvecklade Skanska en strategi för 

grönt byggande med ambitionen att bli 

ledande på området i byggbranschen. 

Ett av de viktigaste verktygen i denna 

målsättning är Skanskas Gröna karta. 

Den Gröna kartan är ett strategiskt verk

tyg fastslaget av högsta ledningen och 

fungerar som ett sätt att kategorisera, 

mäta och följa upp nivån av grönt byg

gande. Den Gröna kartan är en gradvis 

kategorisering som sträcker sig från 

beige till mörkgrönt inom fyra områden, 

energi, koldioxid, material och vatten. 

En beige kategorisering är en minimi

nivå som innebär att projektet följer 

lokala lagar och normer medan mörk

gröna projekt i stort sett inte har någon 

miljöpåverkan. Skanska beskriver själva 

hur den Gröna kartan har haft en mycket 

stor betydelse för utvecklingen av grönt 

byggande inom bolaget. Detta beror 

framförallt på att den Gröna kartan har 

kopplats till bolagets affärsstrategi, bland 

annat genom att man arbetar med tydli

ga mål för hur stor del av omsättningen 

som ska komma från gröna projekt. 

Insatserna för att minska klimatpåver

kan har resulterat i att Skanska idag är 

en ledande aktör inom området. Detta 

har man bland annat uppmärksam

mats för genom att få högsta betyg 

i CDP ś Climate Rating 2018, högsta 

ESGbetyg av MSCI samt placerat sig på 

första plats inom kategorin kapitalvaror i 

Aktuell hållbarhets och Dagens industris 

bedömning av hållbara bolag.

Ett viktigt verktyg i Skanskas fortsatta 

arbete med ett minska sin miljöpåverkan 

är de klimatkalkyler som idag används  

i vissa projekt för att beräkna den totala 

klimatpåverkan av projektets hela livscy

kel. Av dessa analyser framgår det tydligt 

att det är i framställningen av byggma

terial som till exempel betong, cement 

och stål de största utsläppen härrör 

ifrån. Att driva sina leverantörer och 

underentreprenörer till att bedriva ett 

lika ambitiöst klimatarbete som sig själva 

kommer därför att vara en viktig aspekt 

i Skanskas hållbarhetsarbete. På grund 

av detta har bolaget sedan 2018 börjat 

rapportera utsläpp av växthusgaser  

i Scope 31. Detta görs idag för ungefär 

en tredjedel av verksamheten, främst  

i Sverige och UK. Totala utsläppen  

i Scope 31 för denna tredjedel uppgår  

till 474 000 ton koldioxidekvivalenter,  

att jämföra med de totala utsläppen  

i Scope 1 och 21 för hela verksamheten 

på 313 000 ton. Vi kommer med stort 

intresse följa Skanskas arbete med att 

utveckla arbetet med indirekta utsläpp 

och klimatpåverkan hos leverantörer.  

Vi hoppas att man snart kommer att 

utföra detta arbete för hela verksam

heten och arbeta med klimatkalkyler  

i samtliga projekt. Vi hoppas också få  

se tydligare målsättningar för hur  

denna påverkan ska minskas. 

Social hållbarhet och 
affärsetik 
Några av Skanskas största utmaningar 

rör frågor kring korruption och affärse

tik. Brister i detta arbete kan inte bara 

skada varumärket utan kan också leda 

till vitesbelopp. Detta är utmaningar 

som praktiskt taget alla större globala 

företag med upphandlade projekt har 

att hantera. Historiskt har också Skanska 

varit inblandade i flertalet kontrover

ser rörande korruption och har idag 

tre ärenden som är under utredning. 

Dessa ärenden rör dotterbolag i Finland, 

Brasilien och Argentina. I Brasilien är 

Skanska anklagade för att ha ingått i en 

kartell som har tagit ut överpriser av ett 

statligt brasilianskt bolag. I Argentina 

står idag 9 tidigare anställda hos Skanska 

åtalade i en mutskandal. Sedan 2016 har 

Skanska inte någon affärsverksamhet 

kvar i Syd eller Latinamerika på grund 

av ekonomiska förluster under flera års 

tid. Inte heller i särskilt utsatta områ

den som Afrika eller Ryssland är man 

verksamma.

Andra utmaningar rör arbetsmiljö och 

säkerhet. Byggen tillhör de mest farliga 

arbetsplatserna i världen där antalet 

dödsoffer i Sverige uppgår till cirka 3,5 

per 100 000 heltidsanställda och år. 

Statistiken över dödlighet varierar stort 

beroende på var i världen man befin

ner sig. I USA är motsvarande siffra 9,5 

dödsfall per 100 000 heltidsanställd 

medan antalet i Danmark är så lågt som 

1,5. Arbetsplatsolyckor på Skanskas 

anläggningar har minskat de senaste 10 

åren men den positiva utvecklingen har 

stagnerat de senaste åren. Detta gäller 

både fatala och ickefatala olyckor.  

I statistiken visar det sig också att vissa 

arbetsplatser är särskilt utsatta för 

Påverkansplan
• Vi vill se ytterligare åtgärder för att minska förekom-

sten av allvarliga arbetsplatsolyckor.
• Vi vill se ett fortsatt arbete för att minska riskerna 

relaterade till korruption och affärsetik

Finns i fonderna
• Enter Preserve

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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olyckor. Bland annat har ett av Skanskas 

större projekt, byggandet av motorvägen 

I4 Ultimate mellan Florida och Orlando, 

drabbats av fem dödsolyckor sedan 

projektets start 2015. Med totalt 2000 

arbetare i projektet så sticker dödlighe

ten per anställd ut i statistiken. Detta 

är något som har uppmärksammats 

av såväl svensk media som interna

tionell. Skanska beskriver för Enter att 

arbetsmiljöstandarden på samtliga 

arbetsplatser är mycket hög och oftast 

strängare än vad lokala regelverk kräver. 

Skanska är samtidigt tydlig med att man 

måste vidta ytterligare åtgärder för att 

nå nollvisionen. En åtgärd man lyfter 

i sin hållbarhetsredovisning är att öka 

andelen externt certifierade arbetsmiljö

system på arbetsplatserna.  

Idag uppgår den andelen till 90%.

I den väsentlighetsanalys Skanska själva 

gör identifieras både korruptionsfrågor 

och arbetsmiljö som de mest kritiska 

områdena.

Dialog med Skanska angående 
fackliga samarbeten
2019 rapporterades i svensk media  

om brister i Skanskas arbete med facklig 

medverkan. Vi initierade då en diskus

sion med bolaget om detta. 

Skanska bedriver idag cirka 50 byggpro

jekt i flertalet länder. Det är uppenbart 

att de praktiska förutsättningarna för 

facklig samverkan varierar på de olika 

marknader där Skanska är verksamt.  

En mängd lokala underentreprenörer 

kan vara knutna till ett enskilt byggpro

jekt, graden av facklig anslutning varierar 

och kunskap om risker likaså. Detta ökar 

komplexiteten för Skanska när det gäller 

hållbarhetsfrågor generellt och specifikt 

när det gäller fackligt arbete och arbete 

med att begränsa olycksfall. Skanska har 

initierat interna processer och kommer 

alltmer implementera arbetssätt som 

adresserar detta.

Vi anser att Skanska har ett ansvar att 

agera som ett föredöme i dessa frågor. 

De dialoger vi hittills haft med bolaget 

pekar på en samsyn i detta  dialogen 

har varit öppen och bra och vi ser fram 

emot att få följa upp de frågeställningar

na framöver.

1Scope 1: Direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget.

Scope 2: Indirekta utsläpp från inköpt el, ånga, värme och kyla, som sker hos producenten.

Scope 3: De utsläpp som verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1 eller scope 2.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12 9 9 8 2 3 3 5 3 3 5

Olyckor med dödlig utgång 

1 8

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  4  I  2 0 1 9



1 9

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  4  I  2 0 1 9



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.

2 0
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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 3,9 49,7 % 42,6 %

SIXPRX 9,7 61,4 % 36,0 %

Enter Sverige Pro 4,1 48,8 % 42,4 %

SIXPRX 9,7 61,4 % 36,0 %

Enter Select 3,6 51,9 % 39,4 %

OMXS50EW 4,5 72,1 % 25,9 %

Enter Select Pro 3,5 52,0 % 40,3 %

OMXS50EW 4,5 72,1 % 25,9 %

Enter Småbolagsfond 5,9 18,3 % 71,7 %

CSRX 10,3 44,5 % 53,4 %

Enter Preserve (aktiedel) 3,7 47,5 % 45,5 %

SIXPRX 9,7 61,4 % 36,0 %

6,37
Tele2

4,17
Assa Abloy

3,37
Sandvik

Bolag med högst koldioxidintensitet
(ton CO2e/intäkt)
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Koldioxidrisk

Ett sätt att vara framåtblickande och bedöma ett 

bolags insatser för att minska sina utsläpp är att 

analysera risker och riskhantering kopplade till 

bolagets koldioxidutsläpp. I detta arbete tar vi hjälp 

av Sustainalytics som har utvecklat en modell för 

att göra sådana bedömningar. Här särskiljs pro

duktrelaterad risk ifrån risk kopplad till utsläpp  

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

sedan i relation till de insatser bolaget gör för att 

hantera sin riskexponering.

 

Bolag med högst produktrelaterad risk

Produktrelaterad  
risk

Hantering  
av risk  %

VOLVO 26 100

VEONEER INC 21 6

BALDER 17 12

Bolag med högst operationell risk

Operationell  
risk

Hantering  
av risk  %

AAK AB 24 18

TELE2 23 24

TELENOR ASA 23 55

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

Hälsovård

Finans

Informationsteknik

Teleoperatörer

Fastigheter

Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Industri

Det kan bland annat innefatta program för att 

minska interna utsläpp eller hur man arbetar  

med innovativa produkter och framtida lösningar.

Här presenterar vi ett urval av den analysen.  

De branscher med högst bidrag till koldioxidrisk 

i våra portföljer presenteras tillsammans med de 

bolag som bedöms ha högst produktrelaterad 

respektive operationell risk. 
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Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare 

avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. 

Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 

påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att 

investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering.

Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk  

rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering  

är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare 

läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser 

och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga på vår 

hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder. 

Riskinformation



Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Följande rapport är skriven av Vilhelm Böhme,  

ansvarig för hållbarhetsanalys hos Enter Fonder. 

Vilhelm har en Civilingenjörsexamen från KTH samt 

studier inom ekonomi på Stockholms Universitet  

och har jobbat på Enter Fonder sedan 2016.

Vid eventuella frågor, eller om du vill veta mer om 

vårt hållbarhetsarbete, kan du kontakta Vilhelm på 

vilhelm.bohme@enterfonder.se

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