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Att förvalta kapital i en föränderlig värld 
– Öhman Fonders klimatrapport 2018 

 
Trots att världens länder redan 2015 kom överens om att begränsa de klimatpåverkande 
utsläppen, så pekar de senaste rapporterna på oroväckande prognoser. Med dagens 
åtaganden kommer koldioxidutsläppen att vara mycket högre än vad som krävs för att hålla 
den globala uppvärmningen under 1,5°C. Klimatförändringarna är vår tids största hot och vi 
kan inte vänta längre. Det krävs nu att samtliga aktörer – stater, företag, privatpersoner och 
inte minst investerare – snabbt ökar ambitionen. 

 
Syftet med denna rapport är att informera våra kunder 
och intressenter om hur vi arbetar med de risker och 
möjligheter som kommer med klimatförändringarna. Vi 
hoppas kunna bidra till ökad transparens och fortsatt 
utveckling av vår framåtblickande information kopplad 
till klimatförändringarnas effekt på finanssektorn. 
 
Som institutionell investerare och förvaltare av våra 
kunders kapital och pensioner har vi på Öhman Fonder 
ett ansvar att medverka i arbetet för att uppnå 
klimatmålen. En ökad efterfrågan på fossilfria 
investeringsalternativ från våra kunder, i samspel med 
ett ökat utbud från vår sida, är avgörande för att vi 
tillsammans ska nå de klimatmål som formulerats av FN. 
Förändring måste ske snabbt och vi på Öhman Fonder är 
redo att fortsätta det viktiga arbete som vi gemensamt 
har framför oss. 
 
TCFD – rapportering av klimatrelaterade risker 
Mot bakgrund av Parisavtalet 2015 tillsatte G20:s 
finansministrar och centralbankschefer genom Financial 
Stability Board (FSB) en kommitté, Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), med 
uppdraget att ta fram rekommendationer för 
rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter. 
TCFD:s rekommendationer är helt frivilliga och går att 
använda inom alla typer av organisationer. De har 
snabbt omfamnats internationellt och förväntas 
utvecklas vidare till en standard för klimatrapportering.  

TCFD:s rekommendationer utgår från fyra områden 
som beskriver hur en organisation och dess verksamhet 
fungerar: styrning, strategi, riskhantering samt nyckeltal 
och mål. 
 
Vid framtagandet av Öhman Fonders klimatrapport har vi 
använt TCFD som utgångspunkt och strävat efter att följa 
rekommendationerna i största möjliga mån. Denna 
rapport omfattar Öhman Fonders samtliga fonder, 
exklusive de fonder som går under varumärket Nordnet. 
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TCFD:s ramverk består av fyra tydliga områden. 



 

 
 

 

Task-force on Climate related 
Financial Disclosure (TCFD) 
– ett ramverk uppdelat på fyra områden 
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  Styrning 

 

 2 
  Strategi 
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  Riskhantering 

 

 4 
  Nyckeltal & mål 

 
 

Området styrning innefattar en 
beskrivning av hur ledningen i 
Öhman Fonder bedömer och 
hanterar klimatrelaterade 
risker och hur ansvaret för 
klimatfrågan är fördelat inom 
organisationen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

Området strategi innefattar 
en beskrivning av hur 
klimatrelaterade risker kan 
komma att utgöra både en 
risk och en möjlighet, och hur 
detta påverkar Öhman 
Fonders långsiktiga strategi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

Den tredje delen beskriver  
den process som vi följer för  
att identifiera, värdera och 
hantera klimatrelaterade  
risker. Avsnittet om 
riskhantering innefattar en 
beskrivning av olika typer av 
klimatrelaterade finansiella 
risker, samt hur dessa kan 
komma att påverka Öhman 
Fonders verksamhet.  
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

Under Nyckeltal & mål finns 
de mätvärden som används 
för att bedöma och hantera 
relevanta klimatrelaterade 
risker och möjligheter. Detta 
avsnitt beskriver bland annat 
de verktyg och metoder som 
vi använder för att mäta 
huruvida våra investeringar är 
i linje med Parisavtalet. Det 
kan exempelvis vara resultatet 
av en scenarioanalys som vi 
har genomfört för vår 
aktieportfölj. Vi redovisar 
även aktiefondernas 
koldioxidavtryck.  
 

 
 

  

  

Öhman Fonder och TCFD 
 
I rapporten har vi i största möjliga utsträckning utgått ifrån TCFD:s rekommendationer. 
 
Det är första gången Öhman Fonder rapporterar enligt TCFD:s ramverk. Och även om det är 
frivilligt att rapportera enligt detta ramverket så bedömer vi att klimatfrågan är så central i vår 
fondförvaltning att det är en självklarhet att vi anpassar oss till rådande förväntningar. Vi 
uppmanar även de bolag som vi investerar i att redovisa deras klimatrelaterade risker enligt TCFD. 
 
Läs mer om rekommendationerna på fsb-tcfd.org 
 
 

2 | KLIMATRAPPORT 2018 

http://www.fsb-tcfd.org/


 

 
 

 

  

KLIMATRAPPORT 2018 | 3 



 

 
 

 

Del 1: Styrning 
 
Öhman Fonder är en ansvarstagande ägare och undertecknade redan 2014 det FN-stödda 
initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Vår målsättning med att följa dessa 
principer är att vi som investerare ska bidra till en hållbar utveckling och att de globala 
klimatmålen i Parisavtalet nås. Öhman Fonders styrelse har antagit en policy för ansvarsfulla 
investeringar som beskriver arbetet med att integrera miljö-, sociala- och bolagsstyrnings-
kriterier i förvaltningen. Policyn inkluderar specifika exkluderingskriterier kopplat till klimat, 
såsom utvinning av fossila bränslen. Klimatet är även ett av Öhman Fonders fokusområden 
för vårt aktiva ägande. 
 

Funktion Ansvarsområde 

Styrelsen  Policyn fastställs av styrelsen för Öhman Fonder och ska 
fastställas och godkännas minst en gång per år även om 
inga ändringar beslutas.   
 

Kommittén för ansvarsfulla investeringar  Kommittén för ansvarsfulla investeringar består av 
företrädare för olika delar av organisationen och leds av 
bolagets vd. Kommittén ansvarar för implementeringen av 
policyn samt utvecklingen av Öhman Fonders arbete med 
ansvarsfulla investeringar. Kommittén fattar beslut om 
övergripande ståndpunkter, till exempel när det gäller 
synen på kontroversiell verksamhet i bolagen, samt om 
vilka bolag som ska vara föremål för särskild dialog. 
Kommittén kan även fatta beslut om exkludering av bolag 
ur fonderna.  
 
Medlemmar i kommittén är: 

• Öhman-gruppen: koncernchef 

• Öhman Fonder: vd, investeringschef, chef ansvarsfulla 
investeringar, försäljningschef samt marknads- och 
kommunikationschef.  

 

VD  Ansvarig för att denna policy uppdateras är vd eller av vd 
utsedd person.  
 

Investeringschef  Investeringschefen ansvarar för att policyn integreras i 
respektive fonds placeringsinstruktion och således fullföljs 
i förvaltningen. 
 

Chef för ansvarsfulla investeringar  Chefen för ansvarsfulla investeringar är ansvarig för 
implementeringen av policyn och placeringsinstruktioner i 
förvaltningsprocessen. Chefen för ansvarsfulla 
investeringar ska årligen lämna en rapport till styrelsen.   
 

Förvaltare och ESG-analytiker 
 

Förvaltarna ansvarar för att följa angivna 
placeringsinstruktioner för respektive fond. Två 
heltidstjänster som ingår i förvaltargruppen är dedikerade 
till hållbarhetsanalys och ägarstyrning. 
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Del 2: Strategi 

 
Öhman Fonder är långsiktiga investerare. Därför är det av största betydelse att vi i våra 
investeringsprocesser integrerar kriterier som bedöms ha effekt på lång sikt, såsom 
klimatrelaterade risker och möjligheter. 

 

Genom att integrera klimatrelaterade kriterier i 
investeringsprocessen hittar vi nya investerings-
möjligheter samtidigt som vi minskar risken i våra 
investeringar – genom att undvika exempelvis 
varumärkesskada, produktionsstopp, stämningar med 
mera – och kan på så sätt leverera en långsiktigt hållbar 
avkastning till våra kunder. 
 
Alla bolag som Öhman Fonder investerar i skall följa 
internationella, accepterade och vedertagna 
konventioner och riktlinjer, bland annat Parisavtalet. 
Med hjälp av vår analysleverantör Sustainalytics har vi 
implementerat kriterier kopplade till Parisavtalet i vår 
screening för att effektivt kunna identifiera bolag som 
bryter mot avtalet.  
 
En annan viktig strategi är att agera ansvarsfullt som 
ägare. Klimatet är ett av våra tre fokusområden för vårt 
aktiva ägande. Under 2018 sjösatte vi ett projekt som 
ska löpa över tre år och som syftar till att öka företagens 
medvetande om den påverkan de har på lagstiftnings-

processer genom medlemskap i branschorganisationer 
och nätverk. Vi har därmed ställt oss bakom Investor 
Expectations on Corporate Climate Lobbying (läs mer om 
detta på sida 14). Under 2018 initierade vi även ett 
påverkansarbete gentemot bolag som antagit 
vetenskapligt baserade klimatmål (”science-based 
targets”). Läs mer om detta på sida 12 i Öhman Fonders 
rapport ”Ansvarsfullt ägande 2018”. 
 
Öhman Fonder tror på att samarbeta med andra 
investerare som delar våra värderingar för att på så sätt 
öka möjligheten att nå varaktig förändring. Därför är vi 
aktiva i flera internationella investerarinitiativ med fokus 
på klimatfrågan: 
 

• Climate Action 100+ 

• Institutional Investor Group on Climate Change 

• The Green Bond Principles 

• The Portfolio Decarbonization Coalition 
 
 

 

  

PLAN FÖR 2019 
 
2018 ställde sig Öhman Fonder 
bakom det internationella 
initiativet “Statement of Investor 
Commitment to Support a just 
transition on Climate Change”. 
Under 2019 kommer vi att titta 
närmare på hur vi i vår analys tar 
en rättvis omställning och 
socioekonomiska aspekter i 
beaktande. Läs mer om detta på 
sida 13. 
 
Vi ska under 2019 även utvärdera 
hur klimatförändringarna påverkar 
systematiska risker och finansiell 
stabilitet för att sedan integrera 
detta i vår makroekonomiska 
analys. 
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Del 3: Riskhantering 

 

Enligt TCFD:s rekommendationer delas de olika 
klimatrelaterade finansiella riskerna in i två 
huvudkategorier:   
 
1. Risker relaterade till omställningen till en fossilfri 
ekonomi (omställningsrisker) 
Övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp 
kommer att innebära omfattande politiska, juridiska och 
tekniska förändringar för att begränsa klimatpåverkan 
och anpassa vårt samhälle till omställningen. Beroende 
på karaktären och hastigheten på dessa förändringar 
kan omställningsriskerna påverka olika branscher och 
företag i olika utsträckning och omfattning. 

2.  Risker relaterade till fysisk påverkan av 
klimatförändringar  
Fysiska risker som härrör från klimatförändringar kan 
vara händelsedrivna (akuta) eller långsiktiga (kroniska). 
Sådana risker kan få ekonomiska konsekvenser för 
företag i form av exempelvis direkt skada på tillgångar 
eller indirekta skador såsom avbrott i leverantörskedjan. 
Den finansiella utvecklingen kan också påverkas av mer 
långsiktiga förändringar i tillgången på vatten och mat 
samt extrema temperaturförändringar som påverkar 
företagets lokaler, verksamhet, leverantörskedja, 
transportbehov och arbetstagarnas säkerh

 

OMSTÄLLNINGSRISKER 
REGULATORISKA RISKER     

• Ökade regulatoriska krav Påverkan på bolag     Påverkan på Öhman Fonder 

• Högre pris på utsläpp av 
växthusgaser 

• Ökade kostnader för 
regelefterlevnad 

• Ökade rapporteringskrav 

• Ökad risk för böter och/eller 
stämningar 

• Ökade operativa kostnader  

• ESG-analys får ökad betydelse  

• Bolag får en mer rättvisande 
värdering 

• Potentiell risk om vi inte kan förutse 
när samt på vilket sätt innehav kan 
komma att påverkas av nya 
regulatoriska krav 

TEKNOLOGISKA RISKER   

• Utbyte av befintliga produkter  
och tjänster för minskade utsläpp 

• Misslyckade investeringar i  
ny teknik  

• Kostnader för övergång till  
teknik med lägre utsläpp 

 

Påverkan på bolag 

• Förhöjd risk för kapitalförstöring 

• Risk för ”strandade” tillgångar 

• Ökade behov av framgångsrik R&D 

• Höga kostnader för omställning 

Påverkan på Öhman Fonder 

• Utmaning att veta vilken teknologi 

som vinner, det vill säga att ha rätt 
tidsperspektiv och ”tajma” 
teknologiska skiften  

MARKNADSRISKER   

• Förändrade kundbeteenden 

• Ökade kostnader för råvaror 

Påverkan på bolag 

• Minskad efterfrågan på varor  
och tjänster 

• Ökade produktionskostnader 

• Förändrad värdering av tillgångar 

Påverkan på Öhman Fonder 

• Utmaning att prissätta tillgångar  
och eventuell risk med stora 
marknadsrörelser  

RYKTESRISKER   

• Stigmatisering av sektorer 

• Förändrade kundpreferenser 

• Ökad granskning av icke- 

statliga organisationer 

Påverkan på bolag 

• Minskad efterfrågan på produkter 
och tjänster 

• Försämrat varumärke 

• Svårare att rekrytera och  
behålla personal 

Påverkan på Öhman Fonder 

• Eventuella risker beroende på vilken 
strategi vi antar, till exempel om vi 
väljer att exkludera ett bolag eller 
att satsa på påverkan genom ägande 

• Utmaning avseende standardisering, 
till exempel olika definitioner av vad 
som är grönt och hållbart 
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FYSISKA RISKER 

AKUTA RISKER   

• Allt fler extrema väderhändelser Påverkan på bolag 

• Minskade intäkter på grund av 
minskad produktionskapacitet 

• Oplanerade avbrott i 
produktionskedjan  

• Skador på egendom 

Påverkan på Öhman Fonder 

• Primärt indirekta effekter på Öhman 
Fonder om bolag vi investerar i 
möter plötsliga intäktsbortfall eller 
försäkrings-kostnader som vi inte 
har kunnat förutse 

 

KRONISKA RISKER   

• Förändringar i nederbörds-
mönster  

• Stigande genomsnittliga 
temperaturer  

• Stigande havsnivå 

Påverkan på bolag 

• Stigande kapitalkostnader 

• Minskade intäkter 

• Förtida utfasning av befintliga 
tillgångar 

• Högre försäkringspremier 

Påverkan på Öhman Fonder 

•  se ovan 

 
Hur hanterar Öhman Fonder klimatrelaterade risker? 
Kraven ökar på oss som fondförvaltare att se mer 
holistiskt på investeringar. Att prissätta risker och 
konsekvenser av till exempel klimatförändringar är en 
stor utmaning, men en utmaning som vi mer än gärna 
antar. Vi är dock ödmjuka inför denna uppgift då det är 
en komplex uppgift. Dels eftersom detta är en helt ny 
typ av skeende som vi står inför, där vi inte har historik 
och tidigare data att luta oss mot utan istället måste 
estimera framtida händelser och dess påverkan. 
Dessutom är klimatförändringarna systematiska och 
dess påverkan på det finansiella systemet globalt, och 
således kan komma att påverka olika branscher och 
bolag på olika sätt. Vi saknar dessutom ofta 
standardiserad information då bolagen inte alltid har 
möjlighet att mäta och redovisa sin klimatpåverkan, inte 
minst om man ser till hela värdekedjan. 
  
Trots dessa utmaningar är det viktigt att vi försöker 
förstå, värdera och hantera riskerna. Från och med juli 
2019 förvaltas alla våra fonder enligt vår högsta 
hållbarhetsnivå, vilket innebär att ESG är en integrerad 
del i vår bolagsanalys. Inom ramen för ESG-analysen 
identifierar vi de bolag och sektorer med hög 
exponering mot materiella klimatrisker. Denna 

information delas och diskuteras regelbundet med 
portföljförvaltarna. Till exempel har vi identifierat vissa 
bolag som har en hög koldioxidintensitet och därmed 
också har en förhöjd risk vid en eventuell prissättning av 
koldioxidutsläpp. Vi har haft en dialog med både 
förvaltare, analytiker och bolagen i fråga för att skapa 
oss en bättre uppfattning kring dessa aspekter. Vi lägger 
till exempel särskild tonvikt vid klimatriskerna när vi 
analyserar bolag som är verksamma inom skogs-, 
transport- eller fastighetsindustrin, detta eftersom vi ser 
att vissa klimatrelaterade risker redan har börjat 
materialisera sig och påverka dessa branscher. 
 
Å ena sidan kan vi välja att avstå från att investera i 
bolag där vi bedömer att klimatrisken är för stor. Ett 
exempel är ett energibolag som skulle ha emitterat en 
obligation under 2018, men där vi istället valde att inte 
delta i emissionen då bolaget hade tagit vissa strategiska 
beslut som vi ansåg inte var i linje med Parisavtalet. Å 
andra sidan vi kan välja att gå in och föra en mer 
proaktiv dialog med bolag i de fall där vi bedömer att 
det finns goda möjligheter att bidra till faktisk 
förändring. Riskhantering och minimering ingår därmed 
som en del i vårt aktiva ägande.  
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Del 4: Nyckeltal och mål  
– investeringar i linje med Parisavtalet? 
 
Scenarioanalys är en analysmetod som är mer 
framåtblickande om man jämför med exempelvis 
koldioxidavtryck som är mer av en ögonblicksbild. 
Scenarioanalys ingår som en viktig del i TCFD:s 
rekommendationer och kan hjälpa oss som investerare 
att skapa en bättre förståelse för hur pass väl bolagen i 
våra fonder är positionerade för en omställning till en 
ekonomi i linje med Parisavtalet. 
 
I denna rapport har vi gjort en scenarioanalys för hela 
vår aktieportfölj, det vill säga samtliga aktie- och 
aktieindexfonder. Under 2019 kommer vi att utvärdera 
metoden för att se om vi kan utöka vår analys och även 
inkludera blandfonder och räntefonder. 
 
Organisationen 2⁰ Investing Initiative har tagit fram ett 
verktyg för scenarioanalys som ska hjälpa kapital-
förvaltare att mäta sina klimatrisker: Paris Agreement 
Capital Transition Assessment-tool (PACTA). Verktyget 
lanserades och gjordes tillgängligt förra året tillsammans 
med UN PRI, och gör det möjligt att mäta både 
nuvarande exponering mot dessa sektorer och deras 
klimatrelaterade risker, samt med hänsyn till framtida 
klimatscenarion.  

Nuvarande exponering 
Diagrammet nedan visar aktieportföljens nuvarande 
exponering mot koldioxidintensiva sektorer. Dessa 
innefattar utvinning av fossila bränslen, elproduktion 
och bilindustrin, och ses relativt ett aktiemarknadsindex. 
Diagrammet visar även vår exponering mot förnybara 
energikällor och olika drivmedel. Eftersom Öhman 
Fonder exkluderar bolag som utvinner olja, gas och kol 
så uteblir exponering mot dessa sektorer i diagrammet. 
 
Vad gäller elproduktion har vi främst exponering mot 
gas, kärnkraft samt en relativt stor exponering mot 
förnybar energi relativt sett mot marknaden.   
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Källa: PACTA Project, 2⁰ Investing Initiative. 
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Framtida exponering – i linje med Parisavtalet 
Nedanstående diagram visar aktieportföljens 
estimerade exponering år 2030, relativt en portfölj i linje 
med Sustainable Development Scenario1 (SDS), det vill 
säga i linje med målet om att begränsa den globala 
uppvärmningen till 2⁰C. 
 
Öhman Fonders exponering mot utvinning av fossila 
bränslen och energiproduktion är i linje med SDS-
scenariot och målet om att begränsa den globala 
uppvärmningen till 2⁰C. Detta eftersom vi inte investerar 
i bolag som producerar fossila bränslen över huvud 
taget, utan istället har en relativt stor andel exponering 
mot elproduktion från förnybar energi. Det ska även 
nämnas att portföljens framtida exponering kan komma 
att förändras. Vi utvärderar detta löpande och 
exkluderar bolag som överskrider vår omsättningsgräns.   
 
Däremot är exponeringen mot bilindustrin inte i linje 
med 2-gradersmålet. Vi har därmed identifierat de bolag 
i portföljen som har en relativt liten andel planerad 
produktion av hybrid- eller elbilar och använder det som 
underlag för fortsatt dialog med bolagen. Vårt vägval är 
huruvida vi ska exkludera eller påverka – här ser vi att vi 
kan göra störst skillnad genom att försöka påverka 
biltillverkare och förespråka ökade investeringar i 
hybrid- och eldrivna fordon. Detta gör vi bland annat 
genom att delta i initiativet Climate Action 100+.  
 

Slutsats 
Vår bedömning efter att ha tolkat dessa resultat är att 
aktieportföljens exponering mot utvinning av fossila 
bränslen och elproduktion är i linje med SDS, det vill 
säga en begränsning av temperaturökningen i enlighet 
med Parisavtalet. En slutsats är att bilindustrin i stort 
har en stor omställning framför sig och att nuvarande 
investeringar i produktionen av el- och hybridbilar inte 
möter vad som skulle krävas för att uppnå Parisavtalet. 
 
Att mäta detta med hjälp av en scenarioanalys kommer 
dock också med vissa begränsningar. Till exempel 
baseras resultatet på estimat om framtida investeringar 
och produktion. Den utgår även ifrån ett begränsat antal 
sektorer och man bör således se till att inkludera fler 
sektorers klimatpåverkan och exponering i mätningen 
för att få en mer heltäckande uppfattning. 
 
Vi avser att utvärdera och utveckla metoden för att 
beräkna klimatriskerna i framtiden. Till dess är PACTA 
ett bra första steg för att uppskatta och bedöma 
riskerna och möjligheterna i vår portfölj. 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Sustainable Development Scenario, 2⁰C  

Diagrammet ovan visar portföljens estimerade framtida exponering (det vill säga utifrån prognoser om bolagens framtida energimix och 
produktion). Den visar även exponeringen relativt en portfölj i linje med Sustainable Development Scenario, det vill säga 2-gradersmålet. 
Eftersom Öhman Fonder inte investerar i bolag som utvinner fossila bränslen har vi ingen exponering mot dessa i vår portfölj. Vi ser även att 
de energibolag som vi investerat i har en energimix som är i linje med 2-gradersmålet. Däremot ser vi att de bolag inom bilindustrin som vi 
har exponering mot bör öka andelen alternativa lösningar för att hamna i linje med Parisavtalet. Källa: PACTA Project, 2⁰ Investing Initiative. 
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Våra aktiefonders koldioxidavtryck  
– per sista december 2018 

 
Öhman Fonder var en av de första svenska kapitalförvaltarna att skriva under Montreal 
Pledge 2014 – ett internationellt initiativ där investerare förpliktigar sig till att årligen mäta 
och rapportera koldioxidavtrycket från sina fonder. Vi har därmed redovisat 
koldioxidavtrycket från våra aktiefonder sedan 2015. 
 
Koldioxidavtrycket är ett mått som visar fondens 
koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i 
större utsträckning har investerat i bolag med en 
verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till 
intäkterna. Måttet har beräknats i enlighet med 
Fondbolagens Förenings ”Vägledning för fondbolagens 
redovisning av fonders koldioxidavtryck”.  
 
Nyckeltalet visar fondens ägarandel av alla 
portföljbolagens utsläpp i relation till fondens ägarandel 
av alla portföljbolagens intäkter, och redovisas som ton 
koldioxid per miljoner SEK. Vi redovisar även 
koldioxidintensiteten för ett jämförbart index. Det är 
dock viktigt att notera att det inte nödvändigtvis är 
fondens ordinarie jämförelseindex som beräkningen har 
utförts på.  
 

Noterbart är även att vi inte publicerar måttet för 
Öhman Småbolagsfond eller Öhman Sweden Micro Cap, 
då huvudandelen av innehaven i dessa fonder saknar 
utsläppsdata. Därmed är inte resultatet tillräckligt 
tillförlitligt att rapportera, i enlighet med Fondbolagens 
Förenings vägledning. 
 
Utsläppsdata innefattar scope 1 (företagens direkta 
utsläpp) och scope 2 (företagens indirekta utsläpp från 
konsumtion av el, värme eller ånga). Koldioxidavtrycket 
visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens 
koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte 
heltäckande och indirekta utsläpp (scope 3) omfattas 
inte. Måttet säger heller ingenting om hur portföljen 
bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet 
går att läsa hos Fondbolagens förening.

  

Uträkning baserad på data från Refinitiv. Både rapporterad och estimerad data, scope 1 + 2 
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https://www.fondbolagen.se/regelverk/foreningens-vagledningar/
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Ett inlägg i debatten: Just Transition 
– klimatomställning med respekt för socioekonomiska 
konsekvenser2 

 
Klimatförändringarna och de mänskliga rättigheterna är oskiljaktiga och tätt sammankopplade. 
Klimatförändringarna kommer att ha en djupgående inverkan på de mänskliga rättigheterna för 
miljontals människor över hela världen. Det är inte bara en abstrakt, framtida risk. 
Klimatförändringar bidrar redan nu till torka, degradering av ekosystemet och brist på livsmedel 
över hela världen och vissa regioner drabbas hårdare än andra. Dessa effekter, kombinerade 
med direkta skador på människor, egendom och fysisk infrastruktur, utgör allvarliga hot mot 
mänskliga rättigheter över hela världen och tvingar människor från sina hem. 

Även insatserna för att minska klimatpåverkan kan ha 
negativ inverkan på grundläggande mänskliga rättigheter. 
Det finns dokumenterade fall då utbyggnad av vattenkraft- 
och biobränsleprojekt, som delvis genomförts för att 
minska utsläppen av växthusgaser, har resulterat i 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det finns också 
stor risk för kränkningar som följd av omfattande 
förflyttningar orsakade av infrastrukturprojekt eller vid 
ofrivillig flytt på grund av klimatförändringar. 

Beräkningar visar tydligt att vinsterna med en aktiv 
omställning till en motståndskraftig ekonomi som är 
oberoende av fossila bränslen vida överstiger 
kostnaderna. En snabb omställning innebär lägre 
mänskliga och ekonomiska kostnader jämfört med att 
vänta och agera senare. Rätt hanterad ökar en snabb 
omställning tillväxten, skapar nya jobb och minskar 
ojämlikheter.  

ILO har beräknat att insatserna för att nå Parisavtalet 
skulle generera 24 miljoner nya jobb inom klimatvänlig 
teknik samtidigt som sex miljoner jobb skulle gå förlorade 
i fossilberoende verksamheter – det ger alltså 16 miljoner 
nya jobb netto. Sekretariatet för FN:s klimatkonvention 
(UNFCCC) har identifierat mer än en miljard 
arbetstillfällen som kommer att påverkas av 
klimatförändringarna – inom jordbruk, tillverknings-
industri, byggnation, transport och energi. Hanteras inte 
de betydande omställningsriskerna kan det resultera i att 
tillgångar blir värdelösa, så kallade stranded assets, och 
kanske samma sak med arbetstagare, stranded workers. 

När världens länder enades om klimatmålen i Paris 2015 
slog man fast att omställningen måste ske rättvist – ”just 
transition”. Filosofin bakom en rättvis omställning 
handlar om att vidga perspektivet och beakta 
socioekonomiska konsekvenser som följer med en 
övergång till en fossilfri ekonomi.   
 

 

 

För investerare handlar det om att få ökad förståelse för 
systemrisker, identifiera värdedrivare och leva upp till 
vårt ansvar som förvaltare. När investerare anammar 
filosofin säkerställs att vi lever upp till våra skyldigheter 
att respektera de mänskliga rättigheterna; ILO:s 
arbetsrättsliga kärnkonventioner, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter samt 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vi 
manifesterar också vårt engagemang för de globala 
hållbarhetsmålen. I oktober ställde Öhman Fonder sig 
bakom det internationella initiativet ”Statement of 
Investor Commitment to Support a just transition on 
Climate Change”. Vi uppmanar fler svenska investerare 
att ställa sig bakom initiativet. 

Det är viktigt att världen i sin strävan efter att ta itu med 
klimatförändringarna också gör detta med full respekt för 
de mänskliga rättigheterna. Om vi hanterar den sociala 
dimensionen av övergången till en klimatvänlig ekonomi 
så leder det till lägre investeringsrisker, högre ekonomisk 
aktivitet och större möjlighet att nå klimatmålen. 

                                                           
2 Denna text publicerades som en debattartikel i Aktuell Hållbarhet 2018-12-10. 
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Fredric Nyström, Chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman 



 

 
 

Samarbetsprojekt tillsammans med 
andra investerare  
– proaktiv dialog för att företagen ska agera i linje med 
Parisavtalet 

 
Medan allt fler företag tydligt har uttryckt stöd för en klimatvänlig politik och spelar en 
konstruktiv roll i de politiska diskussionerna, är flera av dem samtidigt medlemmar i 
branschorganisationer, tankesmedjor och andra tredjepartsorganisationer som motarbetar 
klimatarbetet.  

 

Öhman Fonder har ställt sig bakom Investor Expectations 
on Corporate Climate Lobbying och bedriver dialog med 
ett antal bolag. Målsättningen är att bolagen ska stödja 
en politik som syftar till att mildra klimatriskerna och 
utveckla styrprocesser som säkerställer att allt direkt och 
indirekt politiskt engagemang är i enlighet med bolagens 
ställningstaganden.  

Under 2018 var Öhman Fonder med och arbetade fram 
en rapport tillsammans med PRI – rapporten ”Converging 
on climate lobbying: aligning corporate practice with 
investor expectations” är tänkt att fungera som en guide 
för investerare som vill engagera sig i frågan.  

Som ett verktyg i vårt eget arbete och för att förstå vad 
som fungerar och vad som inte fungerar, sammanställde 
Öhman Fonder tillsammans med Sjunde AP-fonden en 
rapport som sammanfattar de framgångar, utmaningar 
och lärdomar som gjorts av Investor Expectations on  

 

 

 

 

Corporate Climate Lobbying och andra investeraraktiviteter 
relaterade till klimatlobbying under de senaste åren.  

Under 2018 drog arbetet med Climate Action 100+ igång på 
riktigt. Målet för året var i första hand att etablera kontakt 
med samtliga bolag som finns med på listan över bolag med 
störst koldioxidutsläpp. Redan under första året har 
samarbetsprojektet visat på konkreta resultat då flera bolag 
uttalat stöd för Parisavtalet och att de ska anpassa sin 
verksamhet efter 2-gradersmålet. En av frågorna som 
Climate Action 100+ adresserar till bolagen handlar om 
politiskt engagemang. Två svenska bolag finns med på 
listan; Volvo och SSAB. Öhman Fonder deltar aktivt i bägge 
dessa dialoger. 

Mer information om vårt aktiva ägande finns att läsa i 
årsrapporten för ansvarsfulla investeringar. 
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https://www.ohman.se/wp-content/uploads/Öhman_Fonder_Ansvarsfullt-ägande-2018_Webb.pdf
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRjMbOxOHiAhWm1aYKHRdLCmwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.climateaction100.org%2F&psig=AOvVaw3HGpqtLrC84kuZeNTeFiHH&ust=1560346176725033
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