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För att begränsa den globala uppvärmningen 
till 1,5 grader kommer världen behöva göra den 
snabbaste ekonomiska omställningen i historien. 
Detta kommer att kräva betydande investeringar, 
inte minst för att ställa om nuvarande 
affärsmodeller. Koldioxidutsläppen måste 
minska för att klimatförändringarna ska minska. 
Energisektorn har en helt avgörande roll när det 
kommer till att bekämpa klimatförändringarna, 
och som investerare måste vi stödja omställningen 
från fossila bränslen till förnybar energi. 

Tema: Omställning
Ett tillstånd av ständig 
förändring
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Omställning – ett tillstånd av ständig förändring

Redan 2017 uppskattade den internationella 
energimyndigheten (IEA) att omställningen kommer 
att kräva årliga investeringar på 4000 miljarder dollar i 
energisektorn i decennier framöver, en takt som knappast 
minskat sedan dess. Men det krävs också stora förändringar 
och investeringar i andra sektorer. IEA:s scenario pekar bland 
annat på att 70 procent av de nya bilar som tillverkas måste 
vara elektriska och koldioxidintensiteten i byggsektorn måste 
minska med 80 procent.   

Två av de kritiska områdena för en framgångsrik 
klimatomställning är världens energiproduktion och 
energiförsörjning, särskilt med tanke på den nuvarande 
geopolitiska situationen. Det är tydligt att användandet av 
fossila bränslen i vårt ekonomiska system har, med beroende 
från odemokratiska länder som Ryssland, nu skapat näst 
intill ohanterbara samhällsekonomiska kostnader på kort 
sikt. Enligt IEA svarar energisektorn för nästan 75 procent 
av de utsläpp som ökat den globala medeltemperaturen 
sedan den förindustriella eran, med betydande effekter 
på väder och klimat. Samtidigt är energi starkt kopplat till 
försörjningen och behoven hos en global befolkning som 
kommer att växa med cirka två miljarder människor fram till 
2050. Stigande inkomster ökar efterfrågan på energitjänster 
och många utvecklingsekonomier navigerar genom 
energi- och utsläppsintensiva perioder av urbanisering och 
industrialisering. 

Världens återstående koldioxidbudget för att nå 1,5 
gradersmålet fortsätter samtidigt att konsumeras snabbare 
än beräknat. År 2011 bedömdes det vara 80 procent chans 
att den globala medeltemperaturökningen på jorden skulle 
kunna hålla sig inom 2 grader, medan sannolikheten idag är 
66 procent för att vi ska nå 1,5 grader. Förra året (2021) 
hade den globala medeltemperaturökningen redan nått 1,1 
grader, där vissa regioner har drabbats oproportionerligt 
hårt. Under det senaste decenniet har den återstående 
koldioxidbudgeten alltså nästan halverats. Omställningen 
i energisektorn och i många andra fossiltunga industrier 
har gått långsamt, men det finns positiva tecken på att 
utvecklingen går framåt drivet av främst tre faktorer; 

• Strategiska åtgärder från politiker och företag på 
klimatområdet 

• Nettonollutsläpp-åtaganden från ägare och förvaltare  
av finansiella tillgångar

• Teknisk innovation som skapar mer konkurrenskraftig 
och billig förnybar elproduktion

Det tryck på våra energisystem som världen upplever just 
nu kommer sannolikt inte förändras på kort sikt, men genom 
medvetna val kan vi som investerare ytterligare hjälpa till för 
att accelerera omställningen. 

En framgångsrik omställning kräver grundläggande analys
 
Nedan följer en genomgång om hur vårt fondbolag, SEB 
Investment Management, identifierar och investerar i bolag 
som har en intressant omställningsresa framför sig. 
Som en del av Net Zero Asset Managers-initiativet, en 
internationell sammanslutning av kapitalförvaltare som 
SEB Investment Management är en del av, stödjer vi målet 
om nettonollutsläpp av växthusgaser och strävar efter att 
omfördela vårt kapital i linje med de globala insatserna för att 
begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Koldioxidutsläpp i realekonomin är nyckeln till framgång 
i det arbetet och därför är vår strategiska utgångspunkt 
i vår omställningsmetodik till stor del fokuserad på 
energi- och kraftförsörjningssektorerna. Riskerna som 
följer med energiomställningen påverkar dock inte bara 
elproducenterna utan hela värdekedjan. Dessutom påverkas 
ett stort antal finansmarknadsaktörer, såsom banker, 
kapitalförvaltare, försäkringsbolag och revisorer som har 
direkta eller indirekta inkomster från sektorerna och som 
således också är utsatta för omställningsrisker. Framför 
allt i form av exponering mot så kallade ”stranded assets”, 
vilket är ”bruna” tillgångar som kan komma att bli värdelösa 
i framtiden, eller potentiella regelverksrisker som ändrar 
spelplanen på dagen.  

När vi identifierar omställningsbolag letar vi därför inte efter 
bolag som gör marginella förbättringar ur ett miljöperspektiv 
eller bolag som idag ligger i framkant. Vi tror inte att den 
enda framgångsfaktorn mot en klimatneutral ekonomi är 
att utesluta alla sektorer med höga klimatrisker. Vi kommer 
sannolikt att behöva fossilbaserade produkter och tjänster 
under en lång tid framöver. Den omställningsresa vi försöker 
fånga handlar istället om att hitta bolag som gör en större 
miljömässig förflyttning av sin verksamhet och affärsmodell. 
Vi letar efter bolag som strävar efter att bli mer dynamiska, 
transparenta och innovationsfokuserade genom noggrant 
planerade finansiella investeringar och tydliga strategiska 
åtgärder för omställning. Dessa principer gäller för alla 
sektorer, inte bara för fossiltunga sektorer, och vi tror att 
genom vår omställningsanalys kommer vi lättare kunna 
identifiera vilka företag som har den beredskap som krävs för 
att ställa om sin affär och som därmed gynnas på sikt. 

Utvärderingsmetodik

Det har skrivits mycket om hur man utvärderar omställnings-
bolag. Det är en komplex analys som kontinuerligt förändras 
till följd av ny forskning, marknadssituation, bolagens utveck-
ling och samhällsförändringar.

Det finns dock några grundläggande krav som bolagen måste 
uppfylla för att få vara med i vår omställningsbedömning: 

• Bolaget ska genom sitt agerande uppfylla minimikraven i 
vår hållbarhetspolicy 

• Ha höga klimatrisker och ett positivt momentum 
för att ställa om, det vill säga en redan påbörjad 
omställningsresa

• Ha en utarbetad plan för minskade koldioxidutsläpp 
inom en mätbar tidsperiod som även är kopplad till 
bolagets omställningsstrategi

• Vara öppen för dialog med investerare kring sitt 
omställningsarbete  
 

Vi tror inte att den enda framgångs-
faktorn mot en klimatneutral ekonomi 
är att utesluta alla sektorer med höga 
klimatrisker.” 

”
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Bolagens kommunikation kring hållbarhet och  
klimatomställning har ökat

Klimatreferenser har ökat drastisk både i årsredovisningar men också i 
bolagens kvartalsrapporter.

Källa: SEB IM Quant Equities, 2022

Omställning – ett tillstånd av ständig förändring

Bolagen utvärderas individuellt och granskas årligen av en 
oberoende kommitté innan de tas upp på SEB:s lista med 
omställningsbolag, SEB Investment Management Transition 
List. Vi bedömer omställningsbolagen utifrån tre faktorer:  
Deras strategiska vilja, operationella beredskap (förmåga) 
och faktiska åtgärder (investeringar) för att ställa om sin 
affärsmodell.

Strategiska vilja – bolagens förhållning till en omställning 

På senare tid har vi observerat att bolagens kommunikation 
kring hållbarhet och klimatomställning har ökat, både i 
presentationer för investerare och årsredovisningar. Det 
har varit extra tydligt inom energisektorn, där flera företag 
aggressivt har drivit en agenda för att ställa om till ren 
energi. Med tanke på vissa tveksamma klimatåtgärder, t.ex. 
lobbyverksamhet mot omställning, och ”greenwashing” 
från företag i sektorn är det därför nödvändigt att objektivt 
utvärdera deras investeringsbeteende. 

De centrala delarna i vår utvärdering av strategisk vilja är 
bolagens mål kring utsläppsminskningar i relation till gällande 
regelverk och överenskommelser, liksom ledningens faktiska 
övertygelse och utvärdering av utvecklingen. Först och 
främst är det av vikt att ifrågasätta om deras strategiska mål 
är relevanta för den nödvändiga omställningen. Bolagens 
utsläpp inom Scope, 1, 2 och 3 är då viktiga faktorer att 
fokusera på. Scope 1 är direkta utsläpp från produktion, 
Scope 2 är indirekta utsläpp som el, värme och kyla samt 
Scope 3 innefattar indirekta utsläpp utanför företaget 
som exempelvis utsläpp från användning av företagets 
produkter eller utsläpp från tillverkningsmaterial som 
används i företagets produktion. Bolag vill i vissa fall hävda 
ansvarsfrihet på grund av bristfällig kontroll och data över 
användningen av sina produkter inom Scope 3. I verkligheten 

är dock deras affärsmodell i grunden beroende av dessa 
utsläpp. En analys av företagens efterlevnad av och 
medvetenhet om ett 1,5 gradersmål är därför av yttersta vikt 
med tanke på ovanstående diskussion. 

Resultatet av vår analys visar att många bolag endast 
beräknar utsläpp från Scope 1 och Scope 2, men tar inte med 
de mer betydande utsläppen från Scope 3. Utsläppen inom 
Scope 3 är för de flesta bolag de högsta. Tyvärr beskriver 
vissa av de bolag som begränsar sig till Scope 1 och 2 
att de ändå har ”nettonollutsläpps-mål”. Med andra ord 
planerar dessa företag att minska växthusgasintensiteten 
i sin verksamhet, men inte att ändra sin huvudsakliga 
affärsmodell och diversifiera sig till energikällor med låga 
koldioxidutsläpp. Inom energisektorn misslyckas många 
företag med sina mål och uppfyller inte våra krav på god vilja 
av följande tre anledningar: 

1. Den planerade utsläppsminskningen är inte tillräcklig för 
att det ska få effekt på klimatförändringarna

2. Den eftersträvade minskningen gäller inte alla 
företagets utsläpp, ex. Scope 3 

3. Investeringsplanen är otillräcklig i förhållande till 
behovet av omställningen av tillgångar 

Operationell beredskap – förmåga

Varje bolag har olika förutsättningar som direkt påverkar 
hur deras individuella omställningsresa ser ut. Vi beaktar 
flertalet bolagsspecifika faktorer när vi analyserar den 
operativa beredskapen. Inom energi- och kraftsektorerna är 
de tre viktigaste faktorerna:

1. Tillgångar: Vilken typ av tillgångar har bolaget? Vi tar 
hänsyn till ett energi- eller elnätsbolags produktions- och 
kraftverkskapacitet. 

2. Intäkter: Hur stor del av verksamhetens intäkter anses 
vara bruna, omställningsrelaterade eller gröna? Som 
utgångspunkt brukar kärnkraft, vindkraft, solenergi och 
vattenkraft klassificeras som omställningsalternativ 
och därmed gröna intäkter medan fossila intäkter 
klassificeras som bruna.

3. Utsläppsintensitet: Hur förhåller sig bolaget till 
branschens genomsnittliga koldioxidintensitet idag 
och vilka intensitetsmål har det? Är företaget en 
klimatledare eller eftersläntrare i jämförelse med sina 
branschkollegor? 

Med tanke på vårt strategiska ställningstagande om 
nettonollutsläpp i våra portföljer fram till år 2040 är det 
viktigt att vi redan idag sätter tydliga gränser för vilka 
risker vi är villiga att ta. Men också hur mycket vi tror på 
bolagets vilja att förändras jämfört med hur deras operativa 
beredskap ser ut. Det innebär att vi måste börja och avsluta 
vår analys av bolagets operationella beredskap med att 
analysera de enskilda bolagsspecifika tillgångarna och dess 
intäktsgenerering. Den nuvarande globala klimatutmaningen 
tillsammans med att investeringar inte styrs åt rätt håll 
samt kontraproduktiva åtgärder avseende förnybar 
energiomställning har lett till att vi har väldigt strikta regler 
rörande vilka nivåer av bruna respektive gröna intäkter 
bolagen har, samt vilka tillgångar de har.
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Exempel på mätvärden och företagsmål

Företag Omfång av strategiskt 
koldioxidåtagande

Utsläpp  
vid slut- 
användning

Kortsiktiga 
mål 
(2030)

Räckvidd 
Scope, 
1,2,3

Mål (minskning 
av utsläpp, %) 
2030

Mål
(Net-Zero)

BP Utsläpp från olje- och 
gasprodukter i tidigare led

Ja Ja Delvis 35-40% 2050

Shell Utsläppsintensitet för 
alla energiprodukter

Ja Inget fast-
ställt mål

Delvis Inget mål 2050*

Chevron Utsläppsintensitet för 
alla produkter

Ja Inget fast-
ställt mål

Delvis Inget mål Inget mål

Exxon Mobile Driftsrelaterad 
utsläppsintensitet

Inget mål Inget fast-
ställt mål

Delvis Inget mål 2050**

*För att Shells utsläppsminskningar ska nå sina respektive nettonollmål ingår förväntade minskningar från konsumenterna.
**Endast operativa

Källa: Company reports, 
Bloomberg, 

Carbon Tracker

Betraktat från ett övergripande perspektiv är det tydligt att energibolag generellt sätter väldigt begränsade slutliga mål kring koldioxidutsläpp och är inte 
tillräckligt transparenta kring processer om hur de ska nå uppsatta mål.

Utgångspunkten är att max 50 procent av intäkterna får 
komma från fossila bränslen. Företag som inte lever upp till 
detta kommer med största sannolikhet att falla utanför vårt 
möjliga investeringsområde. 

Nästa steg i vår analys är att beakta hur ett specifikt bolags 
tillgångar står sig i förhållande till IEA:s Net Zero-scenario. 
Vår analys tyder på att om världen ska kunna uppnå sina 
klimatmål måste betydande framsteg fortfarande göras när 
det kommer till att fasa ut kol och andra fossila bränslen och 
samtidigt öka den förnybara kapaciteten. För att kunna nå 
1,5 gradersmålet kommer vi inte ens kunna utvinna dagens 
kända tillgångar av fossila bränslen. 

Energimix 2050 i ett 1,5 gradersscenario

Energimixen i världen behöver förändras drastiskt fram till 2050 om 
världen ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. 
Fossila bränslen i energimixen måste minska drastiskt medan förnybart, 
biomassa och kärnkraft behöver öka. 

Källa: IEA

Faktiska åtgärder - investeringar som stödjer 
omställningen 

I sista steget i vår analys utvärderar vi om företagens 
omställning faktiskt sker enligt den strategiska planen med 
hänsyn till bolagets specifika utmaningar kring nuvarande 
tillgångar och intäkter. Det är en utmanande uppgift då det är 
svårt att hänföra och identifiera företagets resa utifrån den 
finansiella data som finns tillgänglig. Vår förväntning är att 
våra omställningsbolag har ett tydligt finansiellt åtagande 
bakom lagda strategiska planer och att de menar allvar 
när det kommer till att ställa om och investera mot ett 1,5 
gradersmål. Med utgångspunkt i IEA:s Net Zero-scenario 
vet vi att det finns ett enormt behov av investeringar 
(CAPEX) för den globala energiomställningen. Som framgår 
av diagrammet på nästa sida är de prognostiserade 
investeringskostnaderna associerade till omställningen 
globalt ganska stora, 100 biljoner dollar. Det är också tydligt 
att investeringarna behöver öka i alla omställningsbara 
delar av energisektorn. Medvetenheten kring behovet av 
investeringar är bra inom kraftförsörjningssektorn, 80 
procent av de totala investeringarna kring omställning sker 
i kraftsektorn, medan olje- och gassektorn halkar efter. 
Trots att skyhöga bränslepriser genererar en aldrig tidigare 
skådad medvind för olja och gas spenderas en mycket liten 
procentuell del av bolagens finansiella investeringar på den 
nödvändiga omställningen. 
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Omställning kräver investeringar

En beräkning från investmentbanken Bernstein visar på ett mycket 
stort investeringsbehov (CAPEX) framöver, inom de förnybara 
energislagen. 

Källa: Bernstein’s Equity Research

Stora investeringar i fossila bränslen

De stora energibolagen investerar fortfarande framför allt i fossila 
bränslen, men andelen ser ut att börja krympa.

Källa: Company reports, FactSet, S&P

Kärnan i vår utvärdering av företagets åtgärder är 
därför att analysera relationen mellan investeringar i 
utveckling av nuvarande fossila intäkter och att utveckla 
intäktsströmmarna i tillgångar med låga koldioxidutsläpp så 
som sol- och vindkraft. Vi delar upp CAPEX, driftskostnader 
(OPEX) och identifierar hur stor del av företagets 
investeringar/kostnader som stödjer omställningen. Om vi 
tittar på betydande aktörer inom olje- och gassektorn kan vi 
lätt dra slutsatsen att en stor del av sektorns investeringar 
inte stödjer ett scenario mot 1,5 grader.

Många bolag utesluts av den anledningen från vår lista med 
omställningsbolag. Vi förstår att dessa bolag inte kan strypa 
alla intäkter som kommer från fossila bränslen eller ändra 
affärsmodeller på kort tid. Vi är medvetna om att många av 
utvecklingsländerna förlitar sig på en relativt billig tillgång på 
energi. Samtidigt har världen aldrig stått inför de utmaningar 
som de vi har idag, och tiden är knapp. När ett bolag har över 
90 procent av sina intäkter från ett tillgångsslag som inte 
är anpassat till en värld med en medeltemperaturökning 
om 1,5 grader och där vi kan konstatera att 80 procent 
eller mer av deras CAPEX går till ny prospektering, är det 
inte lätt att se ett scenario där de kan vare sig uppfylla sina 
strategiska åtaganden eller omställningen av nuvarande 
intäktsströmmar. Dessa typer av bolag kan helt enkelt 
inte klassificeras som omställningsbolag och vi blir än 
mer tveksamma till många energibolags strategiska 
ställningstaganden. Har de verkligen förstått de utmaningar 
som ligger framför dem?

Slutsats – det finns ingen tid kvar till försök 

Energiomställningen är både nödvändig och genomförbar 
men kommer att kräva en global mobilisering, även 
av aktörer på den finansiella marknaden. Lösningarna 
kommer behöva skalas upp och investeras i, samtidigt 
som befintligt ”ohållbara” sektorer blir ”grönare”. Den 
sistnämnda processen kommer att ske gradvis och bygger 
främst på att identifiera företag som i hög grad bidrar, 
eller strävar efter att bidra, till att nå de uppsatta målen. 
Utvecklingen går fort, vår metodik är inte definitiv och 
kommer justeras över tid. Vi förstår att alla bolag som 
klassificeras som omställningsbolag idag inte kommer att 
vara omställningsbolag imorgon. Vår strävan om att förstå 
bolagens omställningsplaner är däremot avgörande för att 
vi ska kunna bedöma om de bolag vi investerar i överväger 
klimatrisker och vidtar relevanta åtgärder. Vi är tillika 
medvetna om att det alltid kommer att finnas en diskrepans 
mellan vad företagen uppger och vad de faktiskt gör. Det är 
då viktigt att vi som investerare tillsammans med bolagen 
kan ha en öppen och transparent dialog om strategisk vilja, 
operationella beredskap och ansvarsfulla bolagsspecifika 
investeringsåtgärder. Ett omställningsbolag inom vårt 
investeringsunivers har inte längre alternativet, eller tid, att 
enbart försöka, de har bara tid att göra. 
 


