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Öhman Fonders klimatrapport 2019 
- att förvalta kapital i en allt mer föränderlig värld  

 
Trots att världens länder år 2015 kom överens om att begränsa de klimatpåverkande 
utsläppen, så pekar de senaste rapporterna på oroväckande prognoser. Även om vi ser att 
många beslut tas runt om i världen, 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 – höjer ambitionen. 

 
Årlig klimatrapportering i linje  
med TCFD 

Syftet med denna rapport är att informera kunder och 
intressenter om vårt arbete relaterat till risker och 
affärsmöjligheter som uppstår i samband med 
klimatförändringarna. Vår ambition är att bidra till ökad 
transparens och fortsatt utveckling av framåtblickande 
information relaterad till klimatförändringar inom 
finanssektorn. Underlaget till rapporten kommer från 
vårt löpande arbete med att utvärdera arbetsprocesser, 
diskussioner i förvaltningsteamen, interna workshops 
och deltagande i internationella investerarnätverk. 
 
Som institutionell investerare och förvaltare av våra 
kunders kapital och pensioner har vi på Öhman Fonder 
ett ansvar att medverka till att vi uppnår klimatmålen. 
En ökad efterfrågan på hållbara investeringsalternativ 
från kunder, i samspel med ett ständigt 
förbättringsarbete från vår sida, är avgörande för att vi 
tillsammans ska nå de klimatmål som är satta. 
Förändring måste ske snabbt och vi på Öhman Fonder är 
redo att fortsätta det viktiga arbete som vi gemensamt 
har framför oss. 
 

Öhman Fonders övergripande mål  

Öhman Fonder har vidtagit flera åtgärder för att hantera 
klimatrisker, identifiera affärsmöjligheter och anpassa 
våra fondportföljer till Parisavtalet. Vi fortsätter arbetet 
med att minimera risker för att vårt förvaltade kapital 
ska bidra till den globala uppvärmningen. 

Vi kommer att: 

- fortsätta att mäta och redovisa 
koldioxidavtryck   

- genomföra analyser av 
klimatrelaterade risker och 
affärsmöjligheter i fondportföljerna  

- påverka bolag vi är investerade i att 
minska sin egen klimatpåverkan. 

 
Vid framtagandet av Öhman Fonders klimatrapport har 
vi utgått från rekommendationerna från Task Force on 
Climate-related Financial Disclosure (TCFD) och strävat 
efter att följa rekommendationerna i största möjliga 
omfattning. Denna rapport omfattar Öhman Fonders 
samtliga fonder, exklusive fonder som förvaltas av oss 
under varumärket Nordnet. 
 
 
 

 

 

Styrning 

Strategi 

Riskhantering 

Nyckeltal & 
mål 
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TCFD 
- Task-force on Climate related Financial Disclosure   

 

  

 

DEL 1: 

Styrning 

 

DEL 2: 

Strategi 

 

DEL 3: 

Riskhantering 

 

DEL 4: 

Nyckeltal & mål 

 
 

Avsnittet om styrning inne-
fattar en beskrivning av hur 
ledningen i Öhman Fonder 
bedömer och hanterar 
klimatrelaterade risker och hur 
ansvaret för klimatfrågan är 
fördelat inom organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Avsnittet om strategi inne-
fattar en beskrivning av hur 
klimatrelaterade risker kan 
komma att utgöra både en 
risk och en affärsmöjlighet, 
och hur detta påverkar 
Öhman Fonders långsiktiga 
strategi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 

 
 

Nyckeltal och mål är de 
mätvärden som används för 
att bedöma och hantera 
relevanta klimatrelaterade 
risker och affärsmöjligheter. 
Detta avsnitt beskriver bland 
annat de verktyg och metoder 
som används för att mäta 
huruvida våra investeringar är 
i linje med Parisavtalet, till 
exempel resultatet av 
scenarioanalys och stresstest. 
Vi redovisar även aktie-
fondernas koldioxidavtryck, 
andelen gröna obligationer 
samt andelen fondinnehav 
med vetenskapliga klimatmål. 

 

Öhman Fonder och TCFD 
 

I denna rapport har vi i största möjliga 
utsträckning utgått ifrån TCFD:s 
rekommendationer. 
 
I år rapporterar Öhman Fonder enligt TCFD:s 
ramverk för andra gången. Det är frivilligt att 
rapportera enligt TCFD men eftersom vi 
bedömer att klimatfrågan är central inom 
kapitalförvaltning är det också en självklarhet att 
för oss att anpassa rapporteringen till rådande 
förväntningar. Vi uppmanar även de bolag vi 
investerar i att redovisa sina klimatrelaterade 
risker enligt TCFD. 
 
Läs mer om rekommendationerna här. Läs 
Öhman Fonders tidigare klimatrapport här 
www.ohman.se  
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Del 1. Styrning 
 
Öhman Fonder agerar som en ansvarstagande investerare och har undertecknat det FN-
stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).  Vår målsättning med att följa 
principerna är att vi som investerare ska bidra till en hållbar utveckling och att klimatmålen i 
Parisavtalet och de Globala Hållbarhetsmålen ska uppnås. Öhman Fonders styrelse har 
antagit en policy för ansvarsfulla investeringar som beskriver arbetet med att integrera 
miljö-, sociala- och bolagsstyrningskriterier i kapitalförvaltningen. Policyn inkluderar 
specifika exkluderingskriterier kopplat till klimat, till exempel avseende utvinning av fossila 
bränslen. Klimat är även ett av Öhman Fonders fokusområden för vårt aktiva ägande. 
Styrande dokument för vårt aktiva ägande är ”Principer för aktieägarengagemang” och 
interna regler för aktieägarengagemang.  
  

Funktion Ansvarsområde  Aktivitet 2019 

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

Under 2019 har inga förändringar 
gjorts av policyn för ansvarsfulla 
investeringar. En översyn har 
genomförts av principer för 
aktieägarengagemang för att 
säkerställa att den är i linje med 
rekommendationerna från 
branschorganisationen Fondbolagens 
Förening. 

Kommittén för 
ansvarsfulla 
investeringar  

Kommittén för ansvarsfulla investeringar består 
av företrädare för olika delar av organisationen 
och leds av vd för fondbolaget. 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 
värdepappersportföljerna.  

Kommittén har under 2019 antagit 
interna regler för aktieägar-
engagemang som förtydligar våra 
interna processer för när och hur vi 
ska bedriva påverkansdialoger. 
 

Verkställande 
direktör 

Ansvarig för att policyn för ansvarsfulla 
investeringar uppdateras är vd eller av vd utsedd 
person.  

 

Investeringschef  Investeringschefen ansvarar för att policyn 
integreras i respektive fonds placeringsinstruktion 
och därmed fullföljs i kapitalförvaltningen.  

 

Chef för ansvarsfulla 
investeringar  

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

 

Fondförvaltare  
 

Förvaltarna ansvarar för att följa angivna 
placeringsinstruktioner för respektive fond. 

 

ESG-analytiker  
 

I förvaltningsorganisationen finns två 
heltidsanställda analytiker som är dedikerade till 
hållbarhetsanalys och ägarstyrning. 
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Del 2. Strategi 

 
Både vi och våra kunder är långsiktiga investerare. Det är därför av stor betydelse att 
Öhman Fonder i investeringsprocesser integrerar kriterier som bedöms ha effekt på lång sikt 
som exempelvis klimatrelaterade risker och möjligheter. 

 

Klimat i fokus för en långsiktig strategi  

Utöver den långsiktiga ambitionen att bidra till de 
globala klimatmålen, finns det två syften med att 
integrera klimatrelaterade kriterier i 
investeringsprocessen; dels identifieras nya 
investeringsmöjligheter i bolag som bidrar till 
klimatomställningen. Samtidigt minskas risken i 
investeringarna genom att vi undviker exempelvis 
varumärkesskada, produktionsstopp, stämningar med 
mera som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat. 
Genom att arbeta med både att minimera risker och att 
identifiera affärsmöjligheter, kan vi leverera en 
långsiktigt hållbar avkastning till våra kunder. 
 
Öhman Fonder utgår från internationellt erkända 
standarder och riktlinjer som FN:s Global Compact, FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter, OECD:s riktlinjer för Multinationella företag 
och andra ämnesspecifika riktlinjer. Samtliga bolag som 
vi investerar i skall följa internationella, accepterade och 
vedertagna konventioner och riktlinjer, vilket inkluderar 
Parisavtalet. Vi tar hjälp av en extern analysleverantör 
för att identifiera bolag som bryter mot intentionerna 
med avtalet. Öhman Fonder har sedan 2018 exkluderat 
bolag involverade i utvinning av fossila bränslen i 

samtliga fonder, för att undvika så kallade strandade 
tillgångar. Vi har även en restriktiv syn på fossilbaserad 
elproduktion och bolag som säljer tjänster till utvinning 
av fossila bränslen. Samtliga fonder förvaltas hållbart, 
det vill säga enligt en integrerad ESG-strategi. De 
framtida branschledarna är sannolikt bolag som har en 
framåtlutad inställning till hållbarhet, har tydligt 
kommunicerade klimatmål, är resurseffektiva och som 
lyckas utveckla och ställa om verksamheten. Det är 
dessa bolag strategin syftar till att identifiera och som vi 
vill investera i. 
 
En annan viktig strategi är att agera ansvarsfullt som 
ägare. Klimat är ett av våra fokusområden för aktivt 
ägande. I ”Öhman Fonders förväntningar – Klimat” har vi 
formulerat de förväntningar vi ställer på bolag som vi 
väljer att investera i. Vi utgår även från dessa 
förväntningar när vi bedriver påverkansdialoger med 
bolag. Öhman Fonder samarbetar med andra 
investerare som delar våra värderingar för att öka 
möjligheten att nå varaktig förändring. Därför är vi 
aktiva i flera internationella investerarinitiativ med fokus 
på klimatfrågan. Läs gärna mer om vårt aktiva ägande i 
rapporten ”Ansvarsfullt ägande 2019”. 
 

 
 

Initiativ Beskrivning av initiativet 

Climate Action 100+ 
 
 

Öhman Fonder är aktiv i flera dialoger och är delansvarig för 
dialoger med två svenska bolag.  

Institutional Investor Group on Climate Change  
 
 
 

Investerarnätverk som arbetar aktivt med att påverka EU och andra 
lagstiftare för en aktiv klimatpolitik.  

The Green Bond Principles 
 
 

Globala riktlinjer för gröna obligationer. 

The Portfolio Decarbonization Coalition 
 
 

Mobiliserar en kritisk massa av institutionella investerare som 
åtagit sig att gradvis ”decarbonize” sina portföljer. 

ShareAction 
 

Bedriver påverkansdialog med flera bolag med syfte att få bolagen 
att sätta vetenskapligt baserade klimatmål och att företagen skall 
använda en större andel förnyelsebar energi i sina anläggningar.  
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Målsättning 

Under 2019 har vi arbetat vidare med att utveckla vår övergripande klimatstrategi. Vi har samlat in information om olika 
projekt och om utvecklingen på marknaden. Vår viktigaste funktion som fondförvaltare är att allokera och styra 
kapitalflöden som främjar en klimatomställning samt att agera aktivt som ansvarstagande investerare för att påverka bolag 
till att minska deras klimatpåverkande utsläpp. Syftet med att anta en klimatstrategi är därmed att förfina 
investeringsprocessen samt minska koldioxidutsläppen över tid, både våra egna men framförallt från bolagen vi är 
investerade i. Tabellen nedan sammanfattar vår långsiktiga klimatstrategi: 
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Handlingsplan 

Under 2020 kommer vi titta på om vi kan fastslå en strategi för att Öhman Fonders samlade förvaltade kapital ska följa en 
bana i linje med Parisavtalets mål. För att fatta ett sådant beslut behöver vi fortsätta granska de verktyg och metoder som 
finns på marknaden för att utvärdera nyttan och potentialen i dem och för att se om något passar oss. Vi ska även 
undersöka om vi kan sätta kvantitativa mål, och hur vi bäst utnyttjar vårt ägande för att påverka bolag vi är investerade i. 
 

Plan för 2019: Ufall 2019: Plan för 2020: 

 2018 ställde sig vi oss 
bakom det 
internationella 
initiativet “Statement of 
Investor Commitment 
to Support a Just 
Transition on Climate 
Change”, som syftar till 
att belysa de sociala 
aspekterna i 
klimatomställningen.  
 

 Titta närmare på hur vi i 
vår analys tar en rättvis 
omställning och 
socioekonomiska 
aspekter i beaktande.  
 

 Utvärdera hur 
klimatförändringarna 
påverkar systematiska 
risker, finansiell 
stabilitet och integrera 
det i vår 
makroekonomiska 
analys. 

 

För att stärka upp arbetet när det gäller 
mänskliga rättigheter engagerade vi oss i 
ett internationellt investerarnätverk som 
heter Investor Alliance for Human Rights.  
 
Under året satte vi tillsammans 
frågan ”Just Transition”, det vill säga 
klimatomställning med hänsyn till de 
socioekonomiska aspekterna, på 
investerarnas agendor. Vi har deltagit vid 
konferenser och vi anordnade även en 
lunch på kontoret där bland andra David 
Wood från Harvard Kennedy School 
deltog. 
 

I bilden ovan sammanfattar vi 
den långsiktiga klimatstrategin 
och målsättningen med vårt 
arbete. Syftet med strategin är 
att:  

 Förfina 
investeringsprocessen 

 Minska koldioxidutsläppen 
över tid, både egna direkta 
utsläpp och bolags vars aktie 
vi äger (indirekta utsläpp) 

 
Under 2020 ska vi undersöka hur 
vi kan sätta kvantitativa mål.  
 
Fortsätta arbetet med att 
integrera klimatrisker i 
makroekonomisk analys och i 
allokeringsstrategin. 
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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)  

Övergång till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp 
kommer att innebära omfattande politiska-, juridiska- 
och tekniska förändringar för att begränsa klimat-
påverkan och anpassa samhället. Beroende på 
karaktären och hastigheten på dessa förändringar kan 
omställningsriskerna påverka 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). 
Fysiska risker kan få ekonomiska konsekvenser för 
företag som till exempel direkt skada på tillgångar och 
indirekta skador såsom avbrott i leverantörskedjan. Den 
finansiella utvecklingen kan också påverkas av mer 
långsiktiga förändringar i tillgången på vatten, mat samt 
extrema temperaturförändringar som påverkar 
företagets lokaler, verksamhet, leverantörskedja, 
transportbehov och arbetstagarnas säkerhet.

 
Omställningsrisker 

 Påverkan på bolag Påverkan på Öhman Fonder 

Regulatoriska risker   

Ökade regulatoriska krav; 
Högre pris för utsläpp av 
växthusgaser; 

Ökade kostnader för 
regelefterlevnad;  
Ökade rapporteringskrav;  
Ökad risk för böter och/eller 
stämningar; 
Ökade operativa kostnader;  

ESG-analys får ökad betydelse;  
Potentiell risk om vi inte kan förutse 
när samt på vilket sätt bolag kan 
komma att påverkas av nya 
regulatoriska krav 
 

Teknologiska risker   

Utbyte av befintliga produkter och 
tjänster till alternativ med lägre 
utsläpp; 
Misslyckade investeringar i ny 
teknik;  
Kostnader för övergång till teknik 
med lägre utsläpp; 

Förhöjd risk för kapitalförstöring; 
Risk för ”strandade” tillgångar; 
Ökade behov av framgångsrik R&D; 
Höga kostnader för omställning; 

Utmaning att veta vilken teknologi 
som vinner, det vill säga ha rätt 
tidsperspektiv och ”tajma” 
teknologiska skiften  

Marknadsrisker   

Förändrat kundbeteende; 
Ökade kostnader för råvaror; 

Minskad efterfrågan på varor och 
tjänster; 
Ökade produktionskostnader; 
Förändrad värdering av tillgångar; 

Utmaning att prissätta tillgångar, 
eventuell risk för stora 
marknadsrörelser  

Ryktesrisker   

Stigmatisering av sektorer; 
Förändrade kundpreferenser; 
Ökad granskning av icke-statliga 
organisationer; 

Minskad efterfrågan på produkter och 
tjänster; 
Svagare varumärke; 
Svårare att rekrytera och behålla 
personal; 

Ryktesrisker beroende på vilken 
strategi vi antar, till exempel om vi 
väljer att exkludera ett bolag eller 
fortsätter äga och försöker förändra 
bolaget; 
Utmaning avseende standardisering, 
till exempel olika definitioner av vad 
som är grönt och hållbart 
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Fysiska risker 
 Påverkan på bolag Påverkan på Öhman Fonder 

Akuta risker   

Allt fler extrema väderhändelser; Minskade intäkter på grund av 
minskad produktionskapacitet; 
Oplanerade avbrott i 
produktionskedjan;  
Skador på egendom; 

Primärt indirekta effekter, om bolag 
vi investerar i ser plötsliga 
intäktsbortfall eller försäkrings-
kostnader som vi inte har kunnat 
förutse 
 

Kroniska risker   

Förändringar i nederbördsmönster;  
Stigande genomsnittliga 
temperaturer;  
Stigande havsnivå; 

Stigande kapitalkostnader; 
Minskade intäkter 
Utfasning i förtid av befintliga 
tillgångar; 
Högre försäkringspremier; 

Primärt indirekta effekter, om bolag 
vi investerar i ser plötsliga 
intäktsbortfall eller försäkrings-
kostnader som vi inte har kunnat 
förutse 
 

Hur hanterar vi 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 då det är en komplex uppgift. 
Dels eftersom detta är en helt ny typ av skeende 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, det vill säga det kan komma att 
påverka branscher och bolag på olika sätt. Vi saknar ofta 
standardiserad information, då bolagen inte alltid har 
möjlighet att mäta och redovisa klimatpåverkan, 
framförallt inte genom hela värdekedjan. Trots dessa 
utmaningar är det viktigt att vi försöker förstå, värdera 
och hantera riskerna.  
 
Från och med juni 2019 förvaltas samtliga våra fonder 
enligt vår högsta hållbarhetsnivå, vilket innebär att ESG-
kriterier är en integrerad del i bolagsanalysen. Inom 
ramen för ESG-analysen identifierar vi de bolag och 
sektorer med hög exponering mot materiella 
klimatrisker. Denna information delas och diskuteras 
regelbundet med fondförvaltarna. Till exempel har vi 
identifierat vissa bolag som har en hög 
koldioxidintensitet, och därmed har en förhöjd risk vid 
en eventuell prissättning av koldioxidutsläpp. Vi har haft 
en dialog med både fondförvaltare, analytiker och 
bolagen i fråga för att skapa oss en bättre uppfattning. 
Vi lägger exempelvis särskild tonvikt vid klimatriskerna 
när vi analyserar bolag som är verksamma inom skogs-, 
transport- eller fastighetsindustrin, eftersom vi ser att 
vissa klimatrelaterade risker redan har börjat 
materialisera sig och påverka dessa branscher. Under 
2019 har vi även särskilt analyserat banksektorn som har 
en betydande indirekt exponering mot klimatrelaterade 

risker. Läs vår analys av hållbarhetsrisker i banksektorn 
här. 

 
Omställningskriterier  

Sedan några år tillbaka exkluderar vi bolag med 
exponering mot energiproduktion baserad på kol och 
fossilbaserade energitjänster från vårt 
investeringsuniversum. Men vi bedömer samtidigt att 
bolagen har en viktig roll att spela i övergången från 
fossilbaserad energiproduktion till produktion av 
förnyelsebar energi. Därför kommer vi under 2020 att 
utveckla och implementera vad vi kallar 
omställningskriterier . Om bolagen uppfyller dessa 
kriterier kan fonderna investera i dem.  

 

ESG Risk Monitor 

För att underlätta integrationen av ESG-faktorer har vi 
under 2019 utvecklat en intern ESG Risk Monitor. Vår 
ESG Risk Monitor är ett systemverktyg som flaggar för 
bolag med förhöjda hållbarhetsrisker.  
 
All bolagsanalys som utförs av våra fondförvaltare 
innehåller ett moment som specifikt inkluderar ESG-
kriterier. När en förvaltare identifierar ett bolag med 
förhöjd ESG risk, görs en bedömning av dessa risker. I 
den djuplodade bedömningen ingår bland annat en 
skrivbordsanalys, dialog med bolagets ledning och 
nyckelpersoner samt, vid behov, ett platsbesök. 
Huvudansvaret för analysen har ESG-analytikerna som 
sedan diskuterar analysen med förvaltaren. Förvaltaren 
måste ta ställning till de identifierade ESG-riskerna och 
motivera sitt ställningstagande. Förvaltarna ska också ta 
ställning till om det om det finns potential för en 
påverkansdialog med syfte att få bolaget att hantera och 
mildra risken. 
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Del 4. Nyckeltal och mål 
- scenarioanalys, stresstest och koldioxidavtryck 
 
Scenarioanalys är en analysmetod som är mer framåtblickande, i jämförelse med att mäta 
till exempel koldioxidavtryck som ger 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 väl bolagsinnehaven i våra fondportföljer är positionerade för en 
omställning till en ekonomi som är i linje med Parisavtalet.  
 
 
I denna rapport har vi genomfört en scenarioanalys för 
hela vår aktieportfölj, det vill säga samtliga aktie- och 
aktieindexnära fonder, samt även vår ränte- och 
företagsobligationsportfölj. 2⁰ Investing Initiative är en 
organisation som tillhandahåller ett verktyg för 
scenarioanalys som kan hjälpa kapitalförvaltare att mäta 
sina klimatrisker. De har utvecklat verktyget Paris 
Agreement Capital Transition Assessment-tool (PACTA), 
som introducerades tillsammans med UN PRI. Verktyget 
gör det möjligt att mäta både portföljens nuvarande 
exponering mot dessa klimatpåverkande sektorer, samt 
även portföljens exponering i förhållande till framtida 
klimatscenarios. Den främsta begränsningen med 
verktyget är att det enbart täcker en liten andel av 
portföljen (5 till 6 procent av marknadsvärdet). Det är 
dock dessa sektorer som står för en stor andel av de 

klimatpåverkande utsläppen. 
  

Nuvarande exponering –  aktieportföljen 

Diagrammet nedan visar aktieportföljens nuvarande 
exponering mot koldioxidintensiva och 
klimatpåverkande sektorer, det vill säga utvinning av 
fossila bränslen, elproduktion och bilindustrin. 
Portföljens exponering visas relativt ett aktiemarknads-
index. Eftersom Öhman Fonder exkluderar bolag som 
utvinner olja och gas samt kol, uteblir exponering mot 
detta i aktieportföljen. Portföljen har en relativt stor 
exponering mot elproduktion. Vi ser en ökad efterfrågan 
och behov av elektricitet som avgörande för att klara 
klimatomställningen inom ett flertal olika branscher. 
Aktieportföljen har framförallt en större exponering mot 
förnybar elproduktion relativt aktiemarknadsindex.
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Nuvarande exponering – ränte- och 
företagsobligationsportfölj 

Diagrammet nedan visar ränte- och företagsobligations-
portföljens nuvarande exponering mot koldioxid-
intensiva och klimatpåverkande sektorer, det vill säga 
utvinning av fossila bränslen, elproduktion och 
bilindustrin. Portföljens exponering visas relativt ett 
globalt index. 
 
Portföljen har en relativt stor exponering mot 
elproduktion. Vi ser en ökad efterfrågan och behov av 

elektricitet som avgörande för att klara 
klimatomställningen inom ett flertal olika branscher. I 
sammanställningen baseras exponeringen på bolagets 
kapacitet, därmed har portföljen en viss exponering mot 
kolbaserad elproduktion. Det är framförallt innehavet i 
Vattenfall som står för en stor del av kapaciteten.  
 
Öhman Fonders exkluderingskriterier baseras dock inte 
på kapacitet, utan faktiskt omsättning som härrör från 
kolkraft, och där möter Vattenfall vårt krav om maximalt 
10 procent av omsättningen. 
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Resultat av scenarioanalys  

Nedanstående tabeller visar aktieportföljens respektive 
ränte- och företagsobligationsportföljens estimerade 
exponering år 2024 utifrån ett SDS-scenariot1 
(Sustainable Development Scenario), det vill säga ett 
scenario i linje med målet om att begränsa den globala 
uppvärmningen till under 2⁰C. Scenarioanalysen baseras 
på bolagens framtida teknologiska kapacitet, samt den 
estimerade globala uppvärmning som kapaciteten skulle 
medföra. Scenarioanalysen visar därmed förväntad 
temperaturförändring om man utgår från de 
utvecklingsplaner och investeringar som bolagen kan 
förknippas med.  
 
Resultatet av analysen som presenteras nedan visar hur 
väl anpassade de olika bolagen inom respektive 
klimatpåverkande sektor är. Det är dock viktigt att 
betona att resultatet inte bör tolkas som en analys av 
portföljen i sin helhet, eftersom endast cirka fem till sex 
procent av hela aktie- samt ränte- och 
företagsobligationsportföljen ingår i denna 
scenarioanalys. För mer information om metodologin, se 
transitionmonitor.com 
 

Öhman Fonder investerar inte i bolag som utvinner 
fossila bränslen överhuvudtaget. Däremot bedömer 
PACTA att två bolag i aktieportföljen har teknologisk 
kapacitet att börja utvinna fossila bränslen, vilket då 
skulle innebära att dessa bolag inte är i linje med 2 
gradersmålet. Dock är det ett område där inte något av 
bolagen är verksamma i dagsläget. Det ska även nämnas 
att portföljens framtida exponering kan komma att 
förändras. Vi utvärderar portföljerna löpande och 
exkluderar bolag som överskrider vår omsättningsgräns.   
 
Resultatet av scenarioanalysen hjälper oss att identifiera 
bolag med teknologisk kapacitet och utvecklingsplaner 
som inte är i linje med klimatmålen, vilket är ett bra 
underlag för fortsatt dialog med bolagen. 
 

Aktieportfölj Scenario Andel % 

Energiproduktion, kol > 3.2C 

2,3% 
Energiproduktion, gas > 3.2C 

Förnybar energiproduktion < 1.75C 

Kärnkraftsproduktion < 1.75C 

Utvinning, olja > 3.2C 
0,8% 

Utvinning, gas > 3.2C 

Bilproduktion, 
bränslemotor 

2.7C – 3.2C 
1,6% 

Bilproduktion, eldriven 1.75C – 2.0C 

Räntebärande portfölj Scenario Andel % 

Energiproduktion, kol > 3.2C 

4,3% 
Energiproduktion gas 1,75C – 2,0C 

Förnybar energiproduktion < 1.75C 

Kärnkraftsproduktion < 1.75C 

Utvinning, olja   Ej 
exponering Utvinning, gas   

Bilproduktion, bränslemotor 2.7C – 3.2C 
0,6% 

Bilproduktion, eldriven 2.0C – 2.7C 

 

 

Aktieportfölj: Öhman Fonder har en restriktion om att max 10 procent av bolagets omsättning får härröra från kolbaserad 
elproduktion. I PACTAs modell utgår man från bolagets kapacitet snarare än faktisk omsättning. Till exempel har två 
japanska bolag kapacitet (det vill säga äger tillgångar) som kan komma att utvinna fossila bränslen, och dessa två bolag är 
därmed inte i linje med 2 graders målet. Om så skulle vara fallet exkluderar vi bolagen eftersom det inte är förenligt med 
vår policy. Avseende energiproduktion från kol och gas är det främst Orsted och Guangdong Investment som bidrar till det 
höga klimatavtrycket i scenarioanalysen. Baserat på data från Sustainalytics överskrider inget av bolagen vår gräns på 10 
procent. Orsted har gjort en omställning från fossilt till förnybart och är ett tydligt exempel på bolag som anpassat hela sin 
affärsstrategi. Vi har initierat en dialog med Guangdong Investment för att diskutera deras klimatstrategi. 

Räntebärande portfölj: Det är främst Vattenfall som bidrar till det höga klimatavtrycket eftersom Vattenfall fortfarande 
äger tillgångar och därmed har kapacitet för kolbaserad elproduktion, men kombinerat med data från TPI (Transition 
Pathway Initiative) och Sustainalytics, samt det faktum att bolaget har antagit science-based target, gör att vi bedömer att 
bolaget har en bra strategi för att genomföra omställningen från brunt till grönt framöver.  

 
  

 
1 Sustainable Development Scenario, <2 grader 
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Stresstest 

Bank of England har utvecklat en modell för att 
stresstesta värdepappersportföljer utifrån olika 
klimatscenarios, för att se hur pass motståndskraftig 
portföljen är mot olika klimatrelaterade ekonomiska 
chocker. Modellen har gjorts tillgänglig av PACTA. 
Resultatet nedan visar en förväntad förändring i värdet 
på tillgångar, baserat på respektive klimatscenarios 
finansiella påverkan på portföljinnehaven och de olika 
sektorerna. Mer information om metoden och Bank of 
Englands stresstest, finns publicerat här.   
 
Scenario A:  
Plötslig och oordnad klimatomställning (”Minsky-
moment”), till följd av snabba policyförändringar på 
global nivå, med påverkan år 2022. 
Temperaturförändring under 2 grader. 

Scenario B:  
Långsiktig och ordnad klimatomställning i linje med 
Parisavtalet, med påverkan år 2050. 
Temperaturförändring väl under 2 grader. 
 
Scenario C:  
Ingen klimatomställning och ”business-as-usual”. 
Temperaturförändring över 4 grader. 
 
Nedanstående diagram visar förväntade förändringar i 
portföljvärdet vid ovan angivna klimatscenarion, för 
både aktieportföljen samt ränte- och 
företagsobligationsportföljen: 
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Scenario A

Scenario B

Scenario C

Stresstest: Aktieportfölj

Utvinning kol
Utvinning olja
Utvinning gas
Energiproduktion, kol
Energiproduktion, olja
Energiproduktion, gas
Förnybar energiproduktion
Icke-eldrivna fordon
Eldrivna fordon
Sjöfart
Flyg
FF-baserad material
Övriga material
Jordbruk
Livsmedelslogistik
Fastigheter
Vatten
Övriga sektorer
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Scenario A

Scenario B

Scenario C

Stresstest: Ränte- och företagsobligationsportfölj
Utvinning kol
Utvinning olja
Utvinning gas
Kolbaserad energiproduktion
Energiproduktion, olja
Energiproduktion, gas
Förnybar energiproduktion
Icke-elektriska fordon
Elektriska fordon
Sjöfart
Flyg
FF-baserad material
Övriga material
Jordbruk
Livsmedelslogistik
Fastigheter
Vatten
Övriga sektorer

 
Stresstesten visar att det framförallt är jordbruk, fastighetssektorn och kategorin ”övriga sektorer” som står för störst 
potentiellt negativa påverkan vid samtliga tre klimatscenarios. Störst påverkan uppvisar Scenario C – ”business as usual” –
på aktieportföljen (-6.54%). Den direkta negativa påverkan från potentiellt ”strandade tillgångar”, så som utvinning av kol, 
olja och gas, är begränsad eftersom vi inte har en exponering mot detta i portföljerna. Framförallt är analysen ett verktyg 
som hjälper oss att identifiera vilka sektorer som är mest exponerade mot klimatrisker och där vi behöver fördjupa vår 
klimatanalys. 
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Fondernas koldioxidavtryck 
- aktiefondernas koldioxidintensitet  

 
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 för våra aktiefonder sedan 2015. 
 
Hur beräknas koldioxidavtrycket? 

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 
CO2e per miljoner SEK.   
 
 
 
 

Vi publicerar inte måttet för Öhman Småbolagsfond 
eller Öhman Sweden Micro Cap, då huvudandelen av 
innehaven i dessa fonder saknar redovisade utsläpps-
data och 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 till exempel 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 ingenting om hur portföljen 
bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet 
går att läsa hos Fondbolagens förening.

    Uträkning baserad på utsläppsdata från Refinitiv (både rapporterad och estimerad), scope 1 + 2 

Globalt aktieindex

Svenskt aktieindex

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Etisk
Index

Emerging
Markets

Etisk
Index
Pacific

Etisk
Index

Europa

Global
Marknad
Hållbar

Etisk
Index
USA

Etisk
Index
Japan

Sverige
Hållbar

Global
Hållbar

Etisk
Index

Sverige

Sverige
Marknad
Hållbar

Sverige
Fokus

Global
Growth

Koldioxidavtryck (ton CO2/m SEK)

KLIMATRAPPORT 2019 | 15 

https://www.fondbolagen.se/regelverk/foreningens-vagledningar/


 

18 
 

Vetenskapligt baserade klimatmål 
- investerar i bolag med ambitiösa klimatmål 
 

För att vi ska kunna fatta hållbara investeringsbeslut, så är tydlighet och konkreta 
målsättningar från bolagen en förutsättning. Detta gäller 
även på klimatområdet, där forskningen nu har stakat ut en 
tydlig väg framåt för vad vi behöver göra för att uppnå en 
begränsning av den globala uppvärmningen. Bolagen behöver 
linjera sina utsläppsmål med vad vetenskapen säger, och ett 
sätt att göra det på är att anta vetenskapligt baserade 
klimatmål. 

 

Science based targets (SBT) är ett initiativ och 
samarbete mellan CDP, Global Compact, World 
Resources Institute (WRI), och Världsnaturfonden 
(WWF). Initiativets övergripande mål är att göra 
vetenskapligt baserade klimatmål till standard för 
företag, då företag har en väldigt viktig roll för att 
Parisavtalet ska uppnås.  

Mål som antagits av företag för att minska utsläppen av 
växthusgaser betraktas som vetenskapliga om de är i 
linje med den nivå av koldioxidutsläpp som krävs för att 
hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader.  

Bolagen börjar med att åta sig att de ska sätta science-
based targets, det vill säga att de har engagerat sig i 
initiativet. Det är ett första steg och avsiktsförklaring. 
Därefter måste företaget presentera och få sina 
utsläppsminskningsmål godkända av SBT. Det ses 

därmed som en verifiering av målet.  

Målen kan sättas utifrån en gradering – det vill säga, mål 
i linje med en uppvärmning om 2 grader (2C), väl under 
2 grader (<2C) samt den mest ambitiösa målsättningen 
som är i linje med 1,5 grader (1,5C). Målen sätts utifrån 
respektive bolags bransch, det vill säga utsläpps-
minskningsmålen ser olika ut för till exempel ett 
fastighetsbolag och ett gruvbolag.  

Vi anser att SBT är ett bra verktyg för att förstå vilka 
bolag som har kommit längst och har linjerat sin 
affärsstrategi med en framåtlutad klimatpolicy. I grafen 
nedan visas en sammanställning för Öhman Fonders 
aktiefonder, och andelen bolag av fondinnehaven 
uttryckt i portföljvikt som har antagit vetenskapligt 
baserade klimatmål.
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Gröna obligationer 
- kapital öronmärkt för miljöprojekt 
 

Gröna obligationer är obligationer som är öronmärkta för att enbart finansiera 
miljörelaterade projekt, till exempelmiljöcertifierade fastigheter och förnybar energi 

 

Gröna obligationer har som andel av totalt förvaltat 
kapital ökat under året. Öhman Fonder erbjuder dels en 
grön obligationsfond som är helt dedikerad till 
tillgångsslaget. Men även de övriga ränte- och 
företagsobligationsfonderna har investerat i gröna 
obligationer. I Öhman Grön Obligationsfond är fondens 
andelsägare med och finansierar gröna projekt, till 
exempel fastighetsbolag som investerar i renoveringar 
för energieffektivisering. När ett bolag emitterar en grön 
obligation presenterar de ett grönt ramverk, som 

specificerar vad för typ av projekt som ska finansieras. 
Detta ramverk granskas och verifieras av en tredje part. 
Utöver detta gör även Öhman Fonder själva en 
granskning av bolaget och dess klimatstrategi, för att 
säkerställa att det är förenligt med våra krav. 

Öhman Fonder är även engagerade i Green Assets 
Wallet (blockchain-baserad plattform och 
rapporteringsverktyg för emittenter av gröna 
obligationer.) 
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