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EU:S NYA REGLER FÖR
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         Det som förändras i närtid 

är hur vi återrapporterar vårt 

hållbarhetsarbete. Vi tydliggör 

hur vi arbetar med hållbarhet och 

vad det faktiskt får för effekt på 

de investeringar vi gör

Vi på Öhman Fonder har ett enda uppdrag och det är 
att ge våra kunder robust avkastning på lång sikt. För 
oss är hållbarhet en självklarhet. Långsiktighet genom-
syrar vårt agerande och är också förklaringen till vårt 
hållbarhetsfokus.
För att uppnå robust långsiktig avkastning måste vi och 

de bolag vi investerar i, verka i samklang med omgiv-

ningen och framtiden. Därför är hållbarhetsanalysen 

en självklar del i den traditionella finansiella analysen. 

Resurser, tillgångar och samhällen får inte missbrukas 

för kortsiktiga vinster. Vi måste förvalta det förtroende 

vi har fått av våra kunder och investera, inte bara så  

att kapitalet växer, utan så att det växer på ett ansvars-

fullt sätt.

 Vi skapar mervärde till våra kunder genom att på ett 

aktivt och ansvarsfullt sätt rikta kundernas kapital till 

investeringar i rimligt värderade företag som bidrar till 

lösningar på världens utmaningar och som genom håll-

bara affärsmodeller kan vara morgondagens vinnare. 

 Vi har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor ända  

sedan 1990-talet, då pionjärer med etiska aktiefonder, 

och vi kommer fortsätta att arbeta långsiktigt och  

ansvarsfullt. Att EU verkar för en standardisering är i 

grunden positivt och bidrar till både ökad transparens 

och jämförbarhet, men inte minst så bidrar det till 

ett ökat fokus på hållbarhet och till en långsiktigt mer 

effektiv allokering av kapital. 

  EU:s regler kan framstå som fyrkantiga, men  

ambitionen är god och med tiden kommer det bidra 

till att det utvecklas än bättre verktyg för att jämföra 

och utvärdera investeringar och affärsmodeller ur ett 

helhetsperspektiv. Ramverket premierar inte bara de 

bolag som redan kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, 

även bolag som precis påbörjat sitt arbete men ökar 

ansträngningarna uppmuntras, vilket är en förutsättning 

för att nå målet.

 Vi är fast beslutna i att verka i samklang med vår 

omgivning och vår erfarenhet säger oss att hållbar 

kapitalförvaltning handlar om långsiktighet, ansvar och 

ett aktivt ägande.

 Det är så vi låter kapitalet växa med uppgiften. Här 

och nu och för kommande generationer.

Vår
filosofi
och vårt
arbetssätt.

Jamal Abida Norling,
VD Öhman Fonder

”

”
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BAKGRUND TILL 
REGLERNA
Parisavtalet undertecknades 2015 med ambitionen att 

den globala uppvärmningen inte ska överstiga två grader 

Celsius. För att nå målet krävs en minskning av växthus-

gasutsläppen med 70 procent fram till år 2050.

EU har som målsättning att göra Europa till den första 

klimatneutrala världsdelen senast 2050 genom att bland 

annat främja ekonomin, förbättra människors hälsa och 

livskvalitet, ta hand om naturen och säkerställa en rättvis 

omställning för alla. Dessa omfattande mål, som lansera-

des i slutet av 2019, är EU:s ”gröna giv” och satsningens 

550 miljarder euro är den största klimatsatsning världen 

skådat. Ändå är det inte tillräckligt för att nå Parisav-

talets mål och politikerna räknar nu med att finans-

branschen och det privata näringslivet inom EU ska dra 

sitt strå till stacken för att vi ska nå hela vägen.

Steg 1: För att få fler att investera hållbart införs nu 

utökade upplysningskrav. De ska ge dig som kund bättre 

och mer standardiserad information om integrering av 

hållbarhetsrisker och hur negativa konsekvenser för håll-

bar utveckling beaktas i fonder och kapitalförvaltnings- 

portföljer. Eftersom alla kapitalförvaltare inom EU måste 

redovisa samma uppgifter blir det enklare för dig som 

kund att jämföra olika alternativ och samtidigt minskar 

risken för att fondbolag målar upp en bild av ett positivt 

hållbarhetsarbete som inte motsvaras av verkligheten, så 

kallad ”greenwashing”. EU hoppas och förväntar sig att 

mer pengar ska sparas i hållbara fonder och att detta  

ska leda till ökade investeringar i hållbara bolag, vilket 

underlättar att nå Parisavtalets mål. Det utökande upp-

lysningskravet ger tre olika nivåer av hållbara fonder.

Om ett fondbolag väljer att följa artikel åtta eller nio 

måste fonden redovisa data som visar hur investeringarna 

faktiskt påverkar miljö eller sociala faktorer och hur fond-

bolaget tar hänsyn till det när fonderna gör investeringar.

Steg 2: För att ge oss kapitalförvaltare ett verktyg 

för att identifiera och jämföra klimatmässigt hållbara 

investeringar införs taxonomin ¬– ett klassificerings-

verktyg. Taxonomin ger oss gemensamma riktlinjer för 

vilka investeringar som de facto bidrar till klimatmålen. 

Taxonomin kommer vara en grund för framtida stan-

darder och märkning av hållbara finansiella produkter. 

Bolagen inom EU måste rapportera intäkter de har från 

affärsverksamheter som klassificeras i taxonomin. Mål-

sättningen är att med ökad tydlighet och transparens, 

underlätta och skapa incitament för hållbara investeringar.
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Tre nivåer med hållbara fonder

Fonder som väljer att inte följa
förordningen. Ej hållbara fonder.

Fonder som följer minimi-
kraven för hållbara fonder
(Artikel 7).

Fonder som främjar miljö-
relaterade eller sociala
egenskaper (Artikel 8).

Fonder som har hållbara
investeringar som mål
(Artikel 9).

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Disclosure-förordningen. Fonder måste ange hur de integrerar 
hållbarhetsaspekter på en skala bestående av tre nivåer: från att 
följa minimikraven till att ha hållbara investeringar som mål. Infor-
mation om hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar 
utveckling gäller från 10 mars 2021.

Taxonomin. Ett standardiserat klassificeringsverktyg som tydliggör 
vilka affärsverksamheter inom ett bolag som är miljömässigt 
hållbara eller inte. Rapportering införs stegvis från 1 januari 2022. 
Inledningsvis handlar det om två klimatmål som ska redovisas och 
efter ett år tillkommer ytterligare fyra miljömål. EU-kommissionen 
har fastställt sex miljömålsättningar:
1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Taxonomin omfattar enbart klimat- och miljömål och, till skillnad 
från disclosure-förordningen, inte mål avseende för sociala frågor 
och bolagsstyrning. Men det finns planer på att utveckla sociala 
mål med tiden.

VAD BETYDER 
DET FÖR DIG SOM 
KUND?
Vi på Öhman Fonder har sedan länge arbetat med 

ansvarsfullhet och hållbarhet och våra kunder har 

följaktligen redan hållbara fonder. Det innebär att EU:s 

nya regelverk varken påverkar våra fonders innehåll eller 

våra förvaltningsprocesser i någon större utsträckning. 

Eftersom våra fonder redan tar hänsyn till miljöfrågor 

och sociala aspekter i sina investeringar kommer vi att 

klassificera fonderna som lägst artikel åtta-fonder* i 

enlighet med disclosure-förordningen, det vill säga att 

de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

 Från 10 mars 2021 kan du ta del av våra utökade upp-

lysningar om hur fonderna tar hänsyn till hållbarhets-

risker. Då får du ännu tydligare beskrivningar av hur vår 

investeringsprocess hanterar miljöfrågor, sociala frågor 

samt bekämpning av korruption och mutor. Informa-

tionen kommer finnas tillgänglig på vår hemsida och i 

fondernas informationsbroschyrer.

Från 2022 kompletterar vi informationen med uppgif-

ter om hur stor andel av fondens investeringar som 

är miljömässigt hållbara i enlighet med taxonomins 

två första miljömål. Ett år senare kompletterar vi 

med taxonomins fyra kvarvarande miljömål. På sikt 

är det tänkt att taxonomin ska utvidgas till att även 

omfatta sociala aspekter. De nya reglerna kan verka en 

smula kategoriska, men fördelen med taxonomin och 

disclosureförordningen är att alla fondbolag kommer att 

rapportera på samma sätt, viket gör det enklare för dig 

att fatta ett välinformerat investeringsbeslut.

*Gäller inte fonder som förvaltas under varumärket Nordnet.
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VAD BETYDER DET 
FÖR BOLAGEN?
Inledningsvis kommer taxonomiredovisningen enbart att 

fokusera på de branscher som står för störst utsläpp av 

växthusgaser, vilket innebär:

• Jordbruk och fiske

• Skogsbruk 

• Tillverkningsindustri 

• Elektricitet, gas, ånga och luftkonditionering 

• Vatten, avlopp, avfall och sanering 

• Transport 

• Informations- och kommunikationsteknologi 

• Bygg och fastighet

Bolagen i de berörda branscherna ska redovisa intäkter 

från sina gröna affärsverksamheter. Vilka verksamheter 

som räknas som miljömässigt hållbara och vilka trös-

kelvärden som gäller för dem är tydligt definierade i 

taxonomin och detta baseras på den senaste vetenska-

pen om klimatet. Därmed kan vi som investerare känna 

oss trygga med att just den delen av bolagets verksam-

het bidrar till klimatmålet. Det minskar också risken för 

”greenwashing”, det vill säga att ett bolag talar om ett 

positivt hållbarhetsarbete som inte motsvaras av verklig-

heten. Efter hand kommer taxonomin att breddas med 

flera branscher och reglerna kommer att uppdateras och 

förfinas. 

Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser om 

hur taxonomin kommer att påverka bolagen. I ett första 

skede är det relativt få bolag som kommer att rappor-

tera taxonomi-intäkter, och de flesta gröna intäkterna 

kommer vara en mindre del av bolagens totala intäkter. 

Över tid räknar vi med att bolag vars andel taxonomi- 

intäkter ökar kommer bli attraktiva investeringar och 

tilldelas högre aktievärdering. Delvis för att investerare 

i allt större utsträckning vill investera i bolag som bidrar 

till de globala hållbarhetsmålen. Men också för att en 

växande andel taxonomi-intäkter är ett tecken på hög 

innovationsgrad hos bolaget.

 Mycket få företag är redan idag 100 procent taxonomi- 

anpassade, en översiktlig genomgång som vi gjort visar att 

Stockholmsbörsen endast når upp till en taxonomi-nivå  

på cirka sex procent. Bolagen kan visa sitt engagemang

för klimatomställningen genom att öka andelen gröna 

affärsverksamheter över tid. Om de har låga mätetal 

idag så kan de sätta mål om att öka andelen taxonomi- 

intäkter, vilket kan attrahera investerare. Rätt hanterat 

kan taxonomin vara en motor för innovation.

 För oss investerare är det viktigt att även i fortsätt-

ningen analysera hela företaget. Ett företag ska redovisa 

sina gröna intäkter, men samtidigt måste vi säkerställa 

att affärsverksamheten bedrivs på ett hållbart sätt, 

bland annat att de gröna intäkterna inte motarbetar 

något av de sex klimatmålen. Idag är det alltför vanligt 

att bolag rapporterar sina gröna intäkter men missar 

att rapportera eventuellt negativ påverkan på miljö och 

samhälle. Det här är parametrar som redan idag fångas 

upp av Öhman Fonders hållbarhetsanalys.

VAD BLIR
EFFEKTEN?
Målet med Parisavtalet är att den globala uppvärmningen 

inte ska överstiga två grader Celsius fram till år 2050, 

men det går för långsamt. Med dagens takt når vi inte 

koldioxidneutralitet förrän år 2100.

 De tekniska innovationer som behövs för hållbar eko-

nomi finns redan idag och det är ingen brist på kapital 

som letar efter avkastning. Målen med EU:s regelverk är 

att först hjälpa till att identifiera tekniska lösningar och 

hållbara innovationer och sedan styra kapital till dessa 

affärsverksamheter, så att verksamheterna kan skala 

upp. Då kan målet nås.

 EU:s nya regelverk underlättar för investerare att 

sätta och redovisa tydliga och vetenskapliga klimatmål. 

Reglerna definierar även vad som är en grön investering 

och en grön intäkt, vilket kommer göra det lättare för 

fondkunder som vill göra urval utifrån miljöaspekter.

Än är det för tidigt att säga om dessa insatser kommer 

att vara tillräckliga och om omställningen sker fort nog. 

En sak vi kan vara säkra på är däremot att detta inte 

är de sista regulatoriska stegen EU tar, kraven kommer 

skärpas med tiden. Andra aktiviteter som ligger utanför 

de två nya regleringar vi diskuterar i denna skrift, kom-

mer att påverka. Exempelvis skärpte EU nyligen handeln 

med utsläppsrätter, vilket leder till högre kostnader för 

företag som släpper ut koldioxid. Det gör det än mer 

attraktivt att investera i innovativ klimatvänlig teknologi. 

Det finns en stark tro på att taxonomin med tiden kan  

göra skillnad tack vare att regelverket är tvingande. De 

många frivilliga rapporteringsstandards som finns idag 

har inte levererat de nödvändiga förändringarna som 

behövs.

 Sammanfattningsvis kan de nya reglerna leda till 

att det blir lättare för investerare att sätta klimatmål, 

enklare för fondkunder som vill investera hållbart och 

i slutändan att EU kan nå målet med Parisavtalet. Men 

sannolikt kommer ytterligare åtgärder att krävas.
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TAXONOMIN 
SKAPAR NYA 
MÖJLIGHETER 
ATT HITTA 
AVKASTNING
Öhman Fonders ränteförvaltare Erika Wranegård bedö-

mer att taxonomin får stor betydelse för kapitalflöden 

framåt och menar att när utgivare av obligationer får 

ett större tryck på att profilera sig hållbart så skapas nya 

intressanta avkastningsmöjligheter inom gröna obliga-

tioner.

 "Marknaden talar redan idag om en grön obligations-
premie, det vill säga att obligationer som finansierar 
hållbara projekt har en något lägre kreditpremie och 
är lite dyrare. Det är något jag bedömer kan accelerera 
med taxonomin", resonerar Erika som menar att det 

skapar möjligheter att leta efter utgivare av företagsobli-

gationer som gör en hållbarhetsresa.

 "För ett bolag som aktivt arbetar med att linjera 
affärsverksamheten med taxonomin kan det resultera i 
att obligationerna också får en högre värdering under 
resans gång. För oss som kapitalförvaltare gäller det att 
hitta de bolag som är på väg in i denna omställning och 
som vi bedömer har goda möjligheter att klassas som 
ett bolag med en verksamhet i linje med taxonomi- 
kraven. Då kan även värderingen på bolagets obliga-
tioner bli högre och vi kan skapa avkastning åt våra 
fondkunder längs vägen.”
 Erika menar vidare att likviditeten på den gröna 

obligationsmarknaden också gynnas av taxonomin i takt 

med att kapital i ökad utsträckning söker sig till hållbara 

affärsmodeller. Det anser hon berättigar en högre pre-

mie för gröna obligationer än vad som är fallet idag.

 “Likviditetsrisken är en av de största riskerna på 
marknaden för företagsobligationer och även skälet till 
att flera svenska företagsobligationsfonder tvingades 
stänga för handel med fondandelar i mars 2020. Gröna 
företagsobligationer utgivna i Euro handlas med en 
premie om sex baspunkter jämfört med ett bredare 
företagsobligationsindex i Euro. Frågan är om premien 
som vi investerare får betala för att investera i gröna 
obligationer är rätt prissatt. Hur mycket är det värt att 
betala för det extra likviditetsskydd som ges via gröna 
obligationer? Vår bedömning är att den extra likviditet 
som dessa gröna obligationer ger, är för lågt prissatt i 
dagens marknad.     
 Skillnaden mellan gröna och vanliga företagsobliga-
tioner borde vara större, speciellt för gröna företagsobli-
gationer som kommer vara i linje med taxonomin.”

VAD BETYDER 
DET FÖR 
FÖRVALTNINGEN? 
De två nya EU-regelverken, disclosure-förordningen och 

taxonomin, kommer kräva tydligare rapportering och 

ökad grad av mätbarhet vad avser klimatpåverkan, för 

såväl bolag som kapitalförvaltare.

 Disclosure-förordningen tvingar kapitalförvaltare 

att mäta och redovisa hållbarhetsarbetet och därmed 

göra det ännu tydligare i vilken utsträckning fonder och 

kapitalförvaltningsportföljer arbetar med hållbarhet. 

Rapporteringen kommer redovisa vad hållbarhetsarbe-

tet ger för faktiska effekter på investeringarna. Trans-

parensen kommer öka och då underlättas jämförelser 

mellan olika fonders hållbarhetsarbete.

 "Det som förändras i närtid är hur vi återrapporterar 
vårt hållbarhetsarbete. Där ser vi disclosure-förordningen 
som ett sätt för oss att bli ännu bättre i vår kommunika-
tion. Vi tydliggör hur vi arbetar med hållbarhet och 
vad det faktiskt får för effekt på de investeringar vi gör", 
säger Jamal Abida Norling vd Öhman Fonder.

 Taxonomi-reglerna kommer minska risken att kapi-

talförvaltare köper något som bara är hållbart på ytan. 

Risken för ”greenwashing” har ökat i takt med att håll-

barhetsfrågan växt i betydelse. Taxonomin kommer sätta 

en standard för vad som är att anse som hållbart. Och 

bolagen kommer därmed bli mer angelägna om att deras 

affärsmodeller är i linje med regelverket, bland annat för 

att säkerställa finansiering från oss kapitalförvaltare.

Regelverken kan förstärka trenden att hållbara företag 

ser större inflöde av kapital. Förhoppningen från EU 

är att dessa bolag sedan kan komma att både prestera 

bättre och ge bättre avkastning till sina aktieägare än 

andra bolag. 

 Detta kan i sin tur leda till att fler kapitalförvalta-

re börjar arbeta aktivt med hållbarhetsanalyser i sin 

förvaltning. Kanske kommer fler kapitalförvaltare arbeta 

systematiskt med integrerad hållbarhet i sin förvaltning 

och välja in hållbara bolag snarare än att välja bort bolag 

som inte anses möta hållbarhetskraven.

 ”Regelverken förändrar inte sättet vi förvaltar på här 
och nu. Våra fonder* förvaltas enligt samma ansvarsful-
la ansats och vi väljer in hållbara bolag snarare än att 
väljer bort bolag som inte anses möta kraven. Vi strävar 
dock ständigt mot att förbättra vårt sätt att förvalta ka-
pital och kommer att fortsätta utveckla vårt arbete även 
framöver", säger Jamal Abida Norling.

 Regelverket må vara kantigt idag men det sätter fokus 

på hållbarhetsfrågorna och kommer innebära att kapital 

söker sig till bolag med hållbara affärsmodeller.
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Vill du veta mer om hur Öhman Fonder arbetar som ansvarsfull investerare? 
Välkommen till ohman.se

SLUTSATS

BAKGRUND TILL 
REGLERNA

VAD BLIR 
EFFEKTEN?

VAD BETYDER 
DET FÖR DIG SOM 

KUND?

VAD BETYDER DET 
FÖR BOLAGEN?

VAD BETYDER 
DET FÖR KAPITAL-
FÖRVALTNINGEN?

För att nå Parisavtalets klimat-

mål införs nya hållbarhets-

regler för kapitalförvaltare och 

företag inom EU. I första steget 

införs krav på fonder att ange 

hållbarhetsnivå och lämna 

fördjupande upplysningar om 

fondens hållbarhetsarbete. I 

andra steget införs taxonomin 

som innebär att bolag ska mäta 

och rapportera information 

som sedan klassificerar och 

anger vilka affärsverksamheter 

som är miljömässigt hållbara.

Reglerna ska underlätta för 

investerare att sätta klimatmål, 

underlätta för fondkunder att 

spara hållbart och underlätta 

att vi når Parisavtalets klimat-

mål om att den globala upp-

värmningen inte ska överstiga 

två grader Celsius år 2050.

På lång sikt tror vi att kapital i 

större utsträckning söker sig till 

hållbara bolag.

Fondkunderna får ökade 

upplysningar om fondernas 

hållbarhetsarbete och får det 

enklare att jämföra olika  

fonders hållbarhetsarbete, 

vilket minskar risken för 

”greenwashing”. De ökade 

upplysningarna leder till bättre 

beslutsunderlag för fondkun-

derna och större träffsäkerhet i 

fondköpen.

EU-bolagen i branscherna som 

släpper ut mest koldioxid måste 

redovisa intäkter från sina 

miljömässigt hållbara verksam-

heter. Då ser kapitalförvaltare 

tydligare om de bidrar till 

klimatmålen eller ägnar sig 

åt "greenwashing". Hållbara 

bolag blir attraktiva investe-

ringar och hög innovationsnivå 

belönas – bolagen får starka 

incitament för att ta hänsyn till 

miljö- och klimataspekter och 

för att utveckla och öka andelen 

gröna affärsverksamheter.

Kapitalförvaltarna behöver 

beskriva tydligt hur de arbetar 

med hållbarhet i sin förvalt-

ning och vad detta ger för 

faktiska effekter. Tillgången 

på taxonomi-information från 

bolagen ger bättre beslutsun-

derlag för investeringar och 

dessas prissättningar kommer 

att påverkas. Nya investerings-

möjligheter skapas.
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upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa 
investeringsanalytikers oberoende. Varken publikationen eller dess inne-
håll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation 
att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte 
ansvar för någon användning av informationen i denna publikation som 

investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har 
gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna publikation, 
men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke 
verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende 
innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om
Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman. Investeringar 
i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. 
Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar 
att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning 

och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara 
specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt 
avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska för-
hållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av 
inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren 
bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker 
förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte 
någon garanti för framtida avkastning.


