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I de flesta av världens industrialiserade länder spelar 
tillverkningsindustrin en stor roll för samhällsekonomin 
och bidrar genom arbetstillfällen och skatteintäkter till 
att utveckla välfärdssamhällen. Det är därför av stor 
betydelse att företagen bedriver sin verksamhet på ett 
långsiktigt hållbart sätt, finansiellt såväl som för miljö 
och människor. 

Mindre snack och mer verkstad!
                   illverkningsindustrins och verkstadsbolagens    

                   betydelse återspeglas i globala aktieindex.

                   I det globala aktieindexet MSCI World är 

                   sektorn verkstad (Industrials) den största 

                   mätt som antal (272 av totalt 1 650 bolag) 

och utgör cirka elva procent av marknadsvärdet.  

Verkstadssektorn utgör dock en väldigt spretig kategori 

i indexet och inkluderar allt från vattenrening, försvars-

industri och tågoperatörer till rekryteringsfirmor. 

    Centrala frågor för Öhman Fonder gällande verkstads-

bolagens är: hur stor andel av försäljningen fortsätter 

vara kopplad till den bruna ekonomin? Ställer bolagen 

om i en hållbar riktning tillräckligt snabbt? Har bolagen 

ändrat forsknings- och utvecklingsbudgeten för att möta 

de ökade klimatutmaningarna? 

Vad Öhman Fonder förväntar sig av bolag 
inom verkstadssektorn:
• Bolaget har en klimatstrategi med tydliga mål.

• Bolaget har en ökad andel taxonomi-relaterad verksam- 

het, det vill säga att bolagens produkter är hållbara för 

klimatet och i linje med Paris-avtalet enligt ett av EU 

definierat klassificeringssystem.

• Bolaget följer FN:s riktlinjer om mänskliga rättigheter.

• Bolaget allokerar tillräckliga resurser för effektiv styrning 

och kontroll av underleverantörer.

1

TSå blir 
den 
bruna 
ekonomin 
grön.

SAMMANFATTNING
• Verkstadssektorn och tillverkningsindustrin spelar en betydande 

roll för samhällsekonomin, vilket också återspeglas i det stora 
antal verkstadsbolag som ingår i globala aktieindex.

• Verkstadssektorn har långa och komplexa leverantörskedjor. De 
i många fall komplicerade strukturerna gör att riskbedömningar 
och kontroll är avgörande för att säkerställa hållbarhetsnivån. 
Det i sin tur kräver en stark bolagsstyrning, ett arbete som 
måste få tillräckliga resurser för att lyckas.

• Sektorn befinner sig i en stor omställningsfas ur ett hållbar-
hetsperspektiv. Såväl myndigheter som investerare ställer idag 
höga krav på konkreta åtgärder för att verkstadsbolagen ska 
minska exponeringen mot fossila bränslen, att de tar ett socialt 
ansvar och att de har kontrollfunktioner på plats som säkerställer 
hållbarhetsarbetet.

• Ett ökat pris på koldioxid och ökade regleringar kommer 
att påverka lönsamheten för verkstadssektorn. De framtida 
branschledarna är sannolikt bolag som: har en framåtlutad in-
ställning till hållbarhet, har tydligt kommunicerade klimatmål, 
är resurseffektiva och som lyckas ställa om verksamheten utan 
att kostnaderna ökar i alltför hög utsträckning. Förutsättning-
arna ser väldigt olika ut för bolagen. 

• De sociala aspekterna inom verkstadsindustrin, exempelvis 
att verka för en säker arbetsmiljö och respektera mänskliga 
rättigheter, blir allt viktigare och bör ses som värdeskapande 
för verksamheten och inte bara som regulatoriska krav.



BOLAGSSTYRNING

Håller styrelsen måttet?
Verkstadsbolagen, inte minst de svenska, kännetecknas 

bland annat av att bolagen styrs från relativt små 

huvudkontor samtidigt som de har tillverkning och 

leverantörskedjor spridda över hela världen. Företagen 

använder stora mängder råvaror för produktion som 

stål, plast, gummi, färger, glas och andra produkter med 

miljömässig påverkan. Det är därför absolut nödvändigt 

att företagen har en effektiv styrning och systematiskt 

arbetar för ökad resurseffektivitet, kontroll av leveran-

törs- och distributionskedjor samt hög grad av inno-

vation. Styrelsen är ansvarig för strategi och kontroll, 

vilket i ett välskött företag innebär att styrelsen ansvarar 

för hållbarhetsstrategin och kontroll av implementering.   

Produktutveckling är det nya gröna.
Det ökade behovet av innovationer drivs av externa 

faktorer som till exempel ökade regleringar för mins-

kad miljöpåverkan samt förändrade kundbehov. Ökad 

konkurrens om råvaror ökar behovet av ständigt för-

bättrad resurseffektivitet. Bolagen levererar i allt större 

utsträckning helhetslösningar istället för delar och 

utrustningar. Därför är framgångsrik produktutveckling 

avgörande för konkurrenskraften.

    Innovationskraftens betydelse går att läsa i företagens  

försäljningssiffror där man kan se att allt större andel av 

försäljningen kommer från ”nya” produkter – lanserade 

de senaste tre till fem åren. En trend är också att  

en större andel av försäljningen kommer från nya  

affärsområden.

Hur håller man kursen när klimatet styr 
leveranserna?
En konsekvens av de komplexa och tätt sammanlänkade  

globala leverantörskedjorna är att en störning på en 

plats lätt kan spridas till andra anläggningar i andra 

länder. Det betyder att det inte är tillräckligt att bolagen 

hanterar risker i den egna verksamheten utan att de gör 

det i hela leverantörskedjan. För att kontrollen ska vara 

effektiv räcker det inte med att kontrollera den underle-

verantör som företaget har avtal med. Kontrollen måste 

sträcka sig längre ner i kedjan och inkludera underleve-

rantörens leverantör och så vidare. 

    En risk att hantera är vad som händer om bolagen  

tvingats till produktionsstopp på grund av problem 

hos flera leverantörer då det visat sig att dessa i sin tur 

hade en och samma underleverantör. Företagen har väl 

utvecklade system för att kontrollera underleverantörer 
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Environmental innovation score and ESG score
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Grafen ovan visar att det i sektorerna byggmaskiner och tunga lastbilar (93 bolag) finns ett samband mellan gediget hållbarhetsarbete och hög innovationsgrad.

Källa: Refinitiv, Öhman Fonder.
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avseende kostnader och kvalitet. Lika robusta system 

ska de ha inom andra områden som klimat och mänsk-

liga rättigheter. 

    I en studie av bland andra Stockholm Environment 

Institute* analyseras hur 14 svenska exportorienterade 

företag värderar och hanterar risker från fysisk klimat-

påverkan i sina leverantörskedjor. Slutsatsen är att 

klimatförändringar inte är en prioriterad risk och att det 

finns få bevis på att robusta strategier för riskhantering 

har implementerats. Företag misslyckas med att se  

orsakssamband mellan klimatförändringar som ett  

globalt fenomen och operativa risker i leverantörskedjan.

 

Ett exempel ur verkligheten: 
2011 översvämmades flera industriparker, flygplatsen 

och stora delar av Thailands huvudstad Bangkok. Den 

värsta översvämningen på 70 år var ett resultat av kraf-

tigt regn och tropiska stormar i kombination med dålig 

dränering. I industriparkerna var 804 företag aktiva, 

varav mer än hälften ägs eller drivs av japanska företag. 

Cirka en fjärdedel av de globala monteringsanläggning-

arna för teknik finns i Thailand, liksom tillverkare av 

elektroniska komponenter och biltillverkare. Det tog två 

månader att slutföra saneringen och under tiden stod 

stora delar av produktionen stilla. Stora globala företag 

som Toyota och Honda stod utan delar och de ekono-

miska skadorna från översvämningarna uppskattades 

till närmare 44 miljarder USD.

 

*Climate risk in a globalized world: empirical findings from supply chains 
in the Swedish manufacturing sector, Journal of Environmental planning 
and management.
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MILJÖASPEKTER

Det resurseffektiva företaget är  
det lönsamma företaget.
Öhman Fonders uppfattning är att ett resurseffektivt 

företag samtidigt är ett kostnadsmedvetet och välskött 

företag. Därför är det viktigt att företagen arbetar 

systematiskt med ökad kostnadsmedvetenhet även när 

det gäller naturresurser och inte nöjer sig med att följa 

lagen. Att företaget har ett framåtlutat förhållningsätt 

där det även ser och utnyttjar möjligheterna bidrar till 

ökad lönsamhet. Förutsättningarna ser väldigt olika ut 

för bolagen. I en analys gjord av Nordea* konstateras 

att flera verkstadsbolag kan komma att tjäna på den 

nya regulatoriska miljön, samtidigt som kostnaderna 

stannar på samma nivå. 

För att identifiera ett resurseffektivt företag tar vi hjälp 

av Holt, ett verktyg som Credit Suisse har utvecklat. 

Holt beaktar fem kriterier för att bedöma hur resursef-

fektivt ett företag är: bruttoinvesteringar, antal anställda, 

vattenanvändning (kubikmeter), CO2-utsläpp (ton) och 

producerat avfall (ton).   

Utmaningen: Att omvända en oljetanker.
För många bolag i verkstadssektorn är företag verksamma 

inom olje- och gassektorn viktiga kunder. Frågan är hur 

länge till de kan förlita sig på fortsatt efterfrågan från 

det segmentet? Av 272 bolag i MSCI Industrial har  

80 bolag exponering mot utvinning av olja och gas. 

     

Verkstadsbolagen är underleverantörer till många sek-

torer som befinner sig under stor omvandling, till exem-

pel bilindustrin. Vissa biltillverkare har tydligt uttryckt 

att de inte kommer att ge kontrakt till underleverantörer 

som inte vidtar tillräckliga åtgärder för att minska  

utsläppen så att de på sikt bedriver sin verksamhet i 

linje med Paris-avtalet. Därför är en grön omställning 

driven av innovation viktig, och att en robust hållbar-

hetsstrategi implementeras.

"Vi behöver inte en strategi för att driva vår verksamhet 
och en separat strategi för hållbarhet. Vi behöver arbeta 
för att vår affärsmodell är hållbar." 
                                                      VD Ola Källenius, Daimler.

HOLT Gross Cash Flow Footprint
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■ Bruttoinvesteringar  ■ Antal anställda  ■ Vattenförbrukning   ■ CO2-utsläpp  ■ Producerat avfall
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Grafen visar att Sandvik har blivit mer resurseffektivt – att bolaget 2018
behövde mindre resurser jämfört med 5-års median för att skapa 
1 USD fritt kassaflöde.

Källa Credit Suisse, Holt

Andel, % Antal bolag

0,0 – 4,9 42

5,0 – 9,9 18

10,0 – 24,9 14

25,0 – 49,9 4

50,0 – 100,0 2

Källa: Sustainalytics.

Årlig försäljning som kan härröras från olje- och gasproduktion.

*Nordea, In the labyrinth: A travel guide for climate regulation.
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Läge för kvartalstaxonomi?
Som ett led i EU:s arbete för en hållbar finansmarknad, 

EU action plan on sustainable finance, presenterade 

EU:s tekniska expertgrupp för hållbara finanser (TEG), 

ett förslag på en så kallad taxonomi i juni 2019. 

    Taxonomin kan komma att få stor betydelse för hur 

investerare styr sina investeringar i framtiden. De bolag 

som kan visa att deras produkter kan bidra till att lösa 

klimatkrisen kommer bli mer intressanta för investerare. 

Och dessa bolag kommer att få det lättare att attrahera 

kapital. Bolag med i grunden ohållbara verksamheter 

kommer att förlora på taxonomin. 

I en analys som Nordea* genomförde av 230 nordiska 

bolag visar det sig att det fortfarande är en väldigt liten 

andel av försäljningen som kommer från taxonomi- 

relaterad verksamhet. Uppskattningsvis fem till tio 

procent av bolagens försäljning härrör från sådana 

produkter. 

De har identifierat fem taxonomikategorier som är 

tillämpliga på verkstadssektorn:

A. Tillverkning av teknik som används för produktion av 

förnyelsebar energi

B. Tillverkning av teknik som används inom fordonsin-

dustrin och som leder till lägre utsläpp

C. Tillverkning av teknik för energieffektiva byggnader

D. Tillverkning av andra tekniker som kraftigt minskar 

utsläpp av växthusgaser

E. Andra ”mindre” kategorier (till exempel överföring 

och distribution)

Det finns en klar tendens till att företag i sin rapporte-

ring överskattar det positiva bidraget och samtidigt 

underskattar betydelsen av det negativa bidraget. Det 

är viktigt att bolagen har rätt balans i sin rapportering. 

De bolag som har en betydande eller växande andel 

taxonomi-relaterad verksamhet kommer att vara intres-

santa investeringar. Men det är fortfarande för tidigt 

att dra några slutsatser om vilken effekt taxonomin 

kommer att få. 

Håll koll på kolet!
“There will be industries, sectors and firms that do very 
well during this process because they will be part of the 
solution. But there will also be ones that lag behind and 
they will be punished. Companies that don’t adapt will 
go bankrupt without question.” 
                  Mark Carney, Riksbankschef, Bank of England
 
Vi på Öhman Fonder förväntar oss att företagen använ-

der sig av vetenskapligt baserade klimatmål – Science 

Based Targets (SBT). Mål som antagits av företag för att 

minska utsläppen av växthusgaser anses vara ”veten-

skapligt baserade” om de är i linje med vad som är 

nödvändigt för att uppfylla målen i Paris-avtalet enligt 

den senaste klimatvetenskapen. 

 Att använda SBT-mål innebär att företag ska minska 

CO2-utsläppen i absoluta tal. Det står i kontrast till de 

mål de flesta företag använder idag som är relativa. Det 

betyder att företagen strävar efter att sänka CO2-inten-

siteten – släppa ut mindre CO2 per producerad enhet 

eller försäljningskrona. Om man tittar på företagens 

rapportering  är det lätt att luras och tro att utsläppen 

är stabila eller minskar.

Grafen till höger visar varför intensitet-måttet är miss-

visande. Sammantaget redovisar de fem svenska verk-

stadsbolagen förbättrad CO2-intensitet, det vill säga att 

utsläppen minskat per försäljningskrona. Men CO2-ut-

släppen i absoluta tal (den lila stapeln) har ökat, så 

”förbättringen” är ett resultat av att försäljningen ökat 

mer än CO2-utsläppen ökat. Det som måste ske för att 

de globala klimatmålen ska nås är att försäljningen ökar 

utan att CO2-utsläppen ökar, annars når vi inte fram. 

■ tillverkning av teknik som används för produktion av förnyelsebar energi,

■ tillverkning av teknik som används inom fordonsindustrin och som leder till lägre utsläpp,

■ tillverkning av teknik för energieffektiva byggnader,

■ tillverkning av andra tekniker som kraftigt minskar utsläpp av växthusgaser,

■ och andra ”mindre” kategorier (till exempel överföring och distribution).

Taxonomi-intäkter i verkstadssektorn

6 %
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40 %

38 %

3 %

Källa: Nordea Markets

VAD ÄR EU:S TAXONOMI? 
EU: s taxonomi är ett verktyg för att hjälpa investerare att förstå 
om en ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar. Taxonomin 
är ett klassificeringssystem som slår fast vilka ekonomiska aktivi-
teter som är hållbara för klimatet och i linje med Paris-avtalet. 

*Nordea, ESG: Taxonomy and the hunt for climate opportunities.
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I dagsläget är det 157 verkstadsbolag som förpliktigat  

sig till SBT och 66 som satt klimatmål. Inget av de 

svenska verkstadsbolagen har ännu satt vetenskapligt 

baserade klimatmål.

CO2-utsläpp i absoluta termer och intäkter

CO2                                  Intäkter                            Trend (CO2)

Källa: Refinitiv, Öhman Fonder
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SOCIALA ASPEKTER

Livsfarlig ledning?
De anställda inom verkstadssektorn är exponerade för 

omfattande hälso- och säkerhetsrisker eftersom man 

bland annat arbetar med tunga maskiner och rörlig 

utrustning. Att skapa en kultur där arbetssäkerhet har 

hög prioritet är avgörande för att minska riskerna. Varje 

år går miljoner arbetsdagar förlorade globalt på grund 

av arbetsrelaterad sjukdom och skada, samtidigt som 

tusentals människor mister livet. Systematiskt arbete 

med hälsa och säkerhet bör inte ses som en regulato-

risk fråga utan ett arbete som utfört på rätt sätt leder 

det till betydande möjligheter. Fördelarna inkluderar 

sänkta kostnader, högre personalnärvaro, lägre perso-

nalomsättning och ökad produktivitet.

Rätten till mänskliga rättigheter.
Återkommande granskningar visar att företag inom 

verkstadssektorn inte gör tillräckligt för att säkerställa 

att mänskliga rättigheter respekteras i kund- och leve-

rantörskedjor. 

    Eftersom de allra flesta länder saknar en lagstiftning, 

så är FN:s vägledande principer för företag och mänsk-

liga rättigheter klargörande. Principerna antogs 2011 

och beskriver vilket ansvar företag har när det gäller att 

respektera mänskliga rättigheter. Öhman Fonders för-

väntningar är att bolagen ska följa FN:s principer, vilket 

innefattar att följande finns på plats hos bolagen:

• Styrning: Ett av styrelsen beslutat åtagande att 

uppfylla företagets ansvar när det gäller att respek-

tera mänskliga rättigheter, med en tydlig struktur för 

styrning och kontroll.

• Avgränsning:  En process för att identifiera de största 

riskerna.

• Hantering: Process som förebygger och hanterar de 

största riskerna.

Det som företag oftast fokuserar på att hantera risker 

kopplade till mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. 

Dock sträcker sig företagens ansvar även uppströms 

– var deras produkter säljs och används. Det ansvaret 

är det få bolag som hanterar på ett systematiskt och 

strukturerat vis. Utöver att de brister i ansvarsfrågan så 

är de exponerade mot en varumärkesrisk. Speciellt pro-

blematiskt är det när företag säljer sina produkter till  

länder och regioner där det pågår omfattande konflikter.  

Till exempel är flera verkstadsbolag närvarande i Västsa-

hara. FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, 

Hans Corell, slog 2002 fast att utvinning av mineraltill-

gångar från Västsahara strider mot folkrätten (FN:s kon-

vention för medborgerliga och politiska rättigheter samt 

FN-konventionen för ekonomiska, social och kulturella 

rättigheter). 

    2013 avslöjades att det svenska företaget Atlas Copco 

hade försett den kontroversiella Bou Craa-fosfatgruvan 

i ockuperade Västsahara med kritisk borrutrustning. 

Detta är en affärsrelation som Epiroc tagit över ansvaret 

för sedan Atlas Copco knoppade av Eprioc 2018 och 

det här är en risk som Eprioc måste hantera och även 

rapportera hur hanteringen ske. 
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FYRA VERKSTADSBOLAG SOM VI VALT ATT INVESTERA I
• ABB
• Epiroc
• Ingersoll- Rand
• Volvo

De bolag vi har valt att investera i rankar vi högt avseende de 
kriterier vi bedömer vara viktigast för sektorn. Volvo och Epiroc 
har höga innovationspoäng Ingersoll- Rand har satt vetenskapligt 
baserade klimatmål. ABB erbjuder produkter och tjänster som 
kapitaliserar på en ökad elektrifiering i samhället samt på en ökad 
grad av förnyelsebar energi. 
    Men inget bolag är som sagt perfekt och därför bedriver vi 
samtidigt påverkansdialog med flera av bolagen. Till exempel så 
deltar Öhman Fonder aktivt i det internationella investerar-ini-
tiativet Climate Action 100+ där vi är delansvariga för dialogen 
med Volvo. Vi anser att Volvo bör förtydliga sin klimatstrategi och 
sätta ambitiösare mål. 



Vill du veta mer om hur Öhman Fonder arbetar som ansvarsfull investerare? 
Välkommen till ohman.se

MILJÖASPEKTER SOCIALA ASPEKTER BOLAGSSTYRNING

Klimat
Bolagen har stora direkta eller indirekta utsläpp av 

växthusgaser och andra luftutsläpp. Regulatoriska 

krav på mindre utsläpp i kombination med ökad 

efterfrågan på produkter med mindre förbrukning 

av bränsle driver på utvecklingen av energieffektiva 

produkter med lägre miljöbelastning. 

Resurseffektivitet
Produktionen är beroende av stora mängder 

insatsvaror som energi, stål, järn, aluminium, glas 

och plast. Resurseffektivitet, återanvändning och 

återvinning är möjligheter för företagen att minska 

mängden insatsvaror, sänka kostnader och skapa 

värde från produkter som gått till avfall. 

Viktiga nyckeltal
• Vetenskapligt baserade klimatmål 

• Mängden avfall

• Andel återvunnet material

Hälsa och säkerhet
Risken för arbetsplatsolyckor är stor vid använd-

ning av bland annat tunga maskiner och rörlig 

utrustning. Utan ett effektivt säkerhetsarbete är 

risken stor för kostnader, rättstvister och avbrott i 

verksamheten. 

Mänskliga rättigheter och fackliga rättigheter
Stor risk för strejker, varumärkesrisker och avbrott i 

produktionen. 

Viktiga nyckeltal
• Antal olyckor, dödsfall och ’near-misses’

• Due-diligence process för mänskliga rättigheter

Innovation
Företagens innovationsförmåga är avgörande för 

deras konkurrenskraft.

Affärsetik
Företag som är involverade i korruption och inte 

följer internationella riktlinjer riskerar skada 

varumärket, utsättas för regulatoriska risker och i 

slutändan nå ett sämre finansiellt resultat. 

Transparens
Många av de ”nya” frågeställningarna investerare 

har idag förblir obesvarade på grund av bristfällig 

rapportering från bolagen. Därmed ökar hållbar-

hetsrisken och investerare kan välja att avstå från 

att investera i ett bolag.

Viktiga nyckeltal
• ESG-kriterier i ersättningssystem

• R&D budget, gröna patent

• Visselblåsarrapporter

SLUTSATS Sammanställning över vad vi som investerare förväntar 
oss av  verkstadssektorn utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
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Denna publikation har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt 
fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn (”Öhman”). Publika- 
tionen är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation 
enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte 
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.


