Swedbank Roburs arbete med
ägarstyrning och hållbarhet 2012
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Förord
Som stor ägare i många aktiebolag är arbetet med bolagsstyrning och hållbarhet högt upp på Swedbank
Roburs1 agenda. Dessa frågor ingår i det förvaltningsuppdrag vi har fått från våra sparare. 2012 var
ytterligare ett år med högt engagemang i dessa frågor. Vi deltog i över 60 valberedningar, och på nära 190
bolagsstämmor såväl i som utanför Sverige och hade kontakt med ca 150 bolag angående hållbarhetsfrågor. 2012 ökade vi vårt engagemang utanför Sverige. Vi är en global kapitalförvaltare och vi har det
senaste året i ökad utsträckning röstat på bolagsstämmor utanför Sverige.
I Sverige är valberedningsarbetet en viktig del i vårt ägararbete. En ordentlig utvärdering av styrelsernas
arbete, upprättande av kravprofiler för nya ledamöter och bra sökprocesser för att hitta nya ledamöter är
viktiga ingredienser i en bra valberedningsprocess. Här har arbetet utvecklats markant de senaste åren
och industriella och finansiella ägare har gemensamt utvecklat arbetsformerna för att säkerställa bra
styrelser.
2012 var ett år då det blev tydligt att hållbarhetsrisker kan vara finansiella risker. Flera bolagshändelser
fick stor uppmärksamhet, bland annat Lundin Petroleum och TeliaSonera. Många styrelser och ledningar
har fått all anledning att fundera över det egna arbetet med hållbarhet. Vi träffar regelbundet ledningar
och styrelser i de bolag våra fonder investerar i. Vi försöker vara tydliga med våra krav och förväntningar
på att hållbarhetsfrågor får vederbörlig uppmärksamhet i styrelserummen, uttrycks i riktlinjer och policys
som implementeras och följs upp av verksamheten. Vi engagerar oss i dialoger med bolagen och strävar
efter successiva förbättringar och erfarenhetsutbyte med bolagen för att löpande utveckla ”best practise”
i dessa, inte sällan, komplexa frågeställningar.
Swedbank Robur arbetar med hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen på flera olika plan. Våra
särskilda hållbarhetsfonder tar långtgående hållbarhetshänsyn vid bolagsvalet. För kunder som vill att
hållbarhetshänsyn ska ha helt avgörande påverkan vid investeringsbeslutet är dessa särskilda hållbarhetsfonder en placeringsmöjlighet eftersom de enbart investerar i de bolag i varje bransch som har det
bästa hållbarhetsarbetet.
Men även för fonder som inte marknadsförs med särskilda hållbarhetsförtecken är trenden tydlig –
frågor om miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetstagares rättigheter är områden som allt
mer integreras i den vanliga investeringsanalysen. Detta är inte frågor som enbart gäller en begränsad del av
vårt fondsortiment utan frågor som gäller alla våra fonder. Här är vår huvudstrategi som ansvarsfull kapitalförvaltare att stanna kvar som ägare och driva på förbättringar när det finns brister i
bolagens hållbarhetsarbete.

Marianne Nilsson, vice VD Swedbank Robur, chef Ägarstyrning och Hållbarhet

1
Genomgående i rapporten används Swedbank Robur för Swedbank Robur Fonder AB.
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2012 i korthet
• Vi tillvaratog spararnas intressen i ägarfrågor genom att aktivt delta i 64 valberedningar
i bolag noterade i Sverige. Genom vårt arbete i valberedningar bidrar vi till en strukturerad
arbetsprocess inför bolagens styrelseval där befintlig styrelse utvärderas, kravprofiler för
nya ledamöter definieras, nya kandidater intervjuas och utvärderas.
• Vi deltog i 140 bolagstämmor i bolag noterade i Sverige och vi utökade vårt engagemang i
bolag noterade utanför Sverige där vi deltog i 47 bolagstämmor genom fullmaktsröstning.
• Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi vill att det är tydligt för bolagen. Under 2012 hade
vi kontakt med 150 bolag i Sverige och utlandet angående hållbarhetsfrågor. Exempelvis
intensifierade vi vår dialog med TeliaSonera och Lundin Petroleum. Vi besökte Moskva
för att diskutera miljö- och säkerhetsrisker med bolag inom olja, stål och gruvnäring. Vi
kontaktade 79 bolag med kopplingar till kränkning av internationella normer för miljö,
mänskliga rättigheter och affärsetik för att diskutera hur de ska åtgärda problemen.
• För vissa sparare är hållbarhetsfrågor helt avgörande och för dessa finns våra hållbarhetsfonder. För att få fram det urval av bolag som lever upp till våra kriterier för hållbarhetsfonder bedömde vi ca 1800 utländska bolags hållbarhetsarbete och kontaktade 71
svenska bolag för hållbarhetsanalys och dialog. För konfektionsbranschen höjde vi kravnivån för ett godkännande för våra hållbarhetsfonder. Vi vill nu se att bolagen utvecklar
sitt arbete för miljöförbättringar i tillverkningsprocesser och sociala frågor i leverantörsled.
Vi bidrog med förslag på konkreta åtgärder till teleoperatörernas branschinitiativ för
främjandet av yttrandefrihet inom telekom och internet.
• Vi reste till Kina och Bangladesh och träffade svenska bolag med produktion i egna
fabriker eller hos anlitade leverantörer i dessa länder. Vi diskuterade bland annat arbetsförhållanden, korruptionsfrågor, miljöförbättringar och kvinnors situation med bolagen.
• Vi tog fram ett ståndpunktsdokument om kemikalier i varor som vi använder i vår hållbarhetsanalys. Vi vill se en utveckling mot att bolagen har full kännedom om vad varorna
faktiskt innehåller. Ståndpunktsdokument presenterades under Kemikalieinspektionens
årliga konferens Giftfri miljö.
• Swedbank Robur Humanfond delade ut 37 miljoner kronor till ideella organisationer enligt
våra andelsägares val. De fem största gåvomottagarna var Amnesty, Rädda Barnen,
Sveriges Ingenjörers Miljöfond, Barncancerfonden och SOS Barnbyar. Sedan starten 1992
har fonden delat ut långt över 800 mijoner kronor.
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Swedbank Robur - en ansvarstagande kapitalförvaltare
Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare.
Vi är ett helägt dotterbolag till Swedbank med mer än 4 miljoner kunder totalt i
Sverige och Baltikum. Alla våra investeringar sker utifrån vår syn som ansvarstagande kapitalförvaltare. Det innebär att vi identifierar och bedömer väsentliga
hållbarhetsrisker i bolag och inkluderar det i den finansiella analysen inför ett
investeringsbeslut. Vår huvudstrategi som ägare är att påverka bolagen i positiv
riktning mot god bolagsstyrning och ökad hållbarhet. Vi ska vara ett aktivt och
närvarande kapital, men vi kan också avstå från att investera av hållbarhetsskäl.
Hållbarhetsarbete och uppförandekod inom
Swedbankkoncernen
Utgångspunkten för Swedbanks verksamhet
är att främja en sund och global ekonomi för de
många. Ända sedan starten 1820, har samhällsengagemang varit centralt för Swedbank.

inom bolagsstyrning och hållbarhet till PRI.

Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO
14001 och det interna miljöarbetet drivs och följs
utifrån en koncerngemensam hållbarhetspolicy.
Inom koncernen finns även en uppförandekod
som klargör riktlinjer för anställda, vikten av eget
omdöme och ansvaret att leva enligt de koncerngemensamma värderingarna: öppen, enkel och
omtänksam. Swedbank har även åtagit sig att
följa FN:s Global Compact.

För de kunder som vill att hållbarhetsfrågor är avgörande för en investering erbjuder vi våra hållbarhetsfonder. Läs mer om våra hållbarhetsfonder på sid 16.

Ansvar i våra fonder
Som en av Nordens största kapitalförvaltare
och därigenom betydande aktieägare i många
börsnoterade bolag, främst i Sverige men även
på andra marknader, arbetar Swedbank Robur
aktivt för en bra styrning av bolagen. Vi anser att
bolagsstyrning och hållbarhetsfrågor (mänskliga
rättigheter, anställdas arbetsvillkor och rättigheter, miljö- och klimatfrågor samt affärsetik)
kan påverka ett bolags resultat och därmed
avkastningen för våra kunder och att vi har ett
ansvar att agera i dessa frågor. Vår huvudstrategi
är att påverka bolagen i positiv riktning med ett
närvarande kapital men vi kan också avstå från att
investera. Swedbank Robur har skrivit under FN:s
principer för ansvarsfulla investeringar, (Principles
for Responsible Investment, PRI, unpri.org), ett
öppet globalt initiativ för institutionella investerare
som lanserades 2006. Det innebär bland annat att
vi har ett åtagande att rapportera våra aktiviteter

I vår ägarpolicy, som finns att läsa i sin helhet på
vår webbplats, swedbankrobur.se, beskriver vi hur
vi utövar vår ägarstyrning och vilka krav vi ställer
på de bolag fonderna investerar i.

Förvaltat kapital per 31 december 2012
Vi förvaltade 780 miljarder kronor, varav
omkring 2/3 i fonder och 1/3 i skräddarsydda
uppdrag.
Av det totalt förvaltade kapitalet är ca 340
miljarder kronor investerade utifrån någon
form av särskilda hållbarhetskriterier.

Hållbarhet i vår investeringsfilosofi
Vår aktiva förvaltning är baserad på fundamental
analys, noggrann uppföljning och riskkontroll. Vi
är certifierade i enlighet med Global Investment
Performance Standard, GIPS. En avgörande del av
vårt arbete är att bedöma ett bolags värde idag och
i framtiden. Vi anser att hållbarhetsrisker är finansiella risker och därför är bedömningen av dessa en
viktig del av den långsiktiga finansiella analysen.
I vissa fall väljer vi att avstå från att investera
i bolag utifrån hållbarhetsskäl. Vi investerar till
exempel inte i bolag som är involverade i tillverkning av klusterbomber, personminor samt kemiska
och biologiska vapen².
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De flesta fond-i-fond produkterna omfattas inte av detta, eftersom de kan innehålla externa fonder som inte ligger under Swedbank Roburs förvaltning. I februari 2013 togs beslut för att även exkludera bolag med koppling till kärnvapen.
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Bolag med rapporterad koppling till kränkning av
internationella normer för miljö eller mänskliga
rättigheter eller stora hållbarhetsrisker, har vi
extra bevakning av.
Utifrån den information vi har om bolaget, vilka
anklagelser som riktas mot dem och hur våra
fonder är investerade, väljer vi ut bolag som

vi kontaktar för att påverka och driva fram en
förändring.
Våra interna processer och rutiner inom ansvarstagande kapitalförvaltning har under året uppdaterats där vi bland annat inrättade en kommitté för
ansvarsfulla investeringar. Se bild nedan.

Information

Identifiering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut för alla fonder

1

Information om hållbarhetsrisker och bolag med koppling
till illegala vapen

Internbehandling

Process

2
Fondens
universum

Stopp-

Rensat
universum

Investeringsbeslut

4
Investeringar

3
Kommittén för
ansvarsfulla
investeringar

Påverkansdialog

Exkludering

3
Bolag med koppling
till illegala vapen är
inte investeringsbara

Ansvarig förvaltare bedömt
hållbarhetsrisk som
betydande, medför

1 Information om hållbarhetsrisker och bolag med koppling till personminor, klusterbomber samt
kemiska och biologiska vapen
2 Medvetna investeringsbeslut sker utifrån både finansiella som hållbarhetsrisker- sker genom bedömning av bolagens betydande hållbarhetsrisker.
3 Bolag med väsentliga hållbarhetsrisker som bedöms som stora, finansiella risker väljs bort eller
kontaktas för påverkansdialog.
4 En kommitté för ansvarsfulla investeringar träffas minst 4 ggr per år för att diskutera innehav
med koppling till väsentliga hållbarhetsrisker och beslutar om eventuell påverkansdialog och vissa
principiella förbud.
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Aktiv ägare
I Sverige finns en tradition av självreglering inom
bolagsstyrning med ett starkt ägarengagemang.
Vi tycker att den svenska modellen fungerar väl
och att det är viktigt att värna om den. En tydlig
rollfördelning, en transparent process vid val av
styrelse och revisorer och övriga bolagsstämmoärenden samt respekt för samtliga ägarintressen,
skapar en bättre avkastning.
Vårt ägarutövande sker i första hand inför och på
bolagsstämmor samt genom en löpande dialog
med styrelse och ledning. Ibland är det också
lämpligt att samverka med andra ägare.
Viktiga ägarfrågor där vi agerar aktivt i vår ägarroll är:

• Valberedningsarbete
• Kapitalstruktur
• Aktierelaterade incitamentsprogram
• Offentliga uppköpserbjudanden
• Hållbarhet
• Transparens och informationsgivning
Vissa av dessa frågor är reglerade genom lagstiftning och i Svensk kod för bolagsstyrning men vi
väljer även att ställa ägarkrav som går utanför regelverken för att skapa mervärde för våra sparare.
Det är många personer som är involverade i
arbetet med ägarstyrning på Swedbank Robur.
Arbetet koordineras inom enheten för ägarstyrning

men personer från både ledning och kapitalförvaltning är aktiva i arbetet, liksom de oberoende
styrelseledamöterna i Swedbank Robur. Vi har
även möjlighet att anlita personer utanför vår
egen organisation som valberedare.
Aktiv ägare i valberedningar
I många svenska bolag är Swedbank Roburs
fonder bland de största ägarna och vi deltar
därför i valberedningsarbetet. Valberedningen
är ett beredningsorgan med syfte att ta fram
ett förslag till årsstämman för bland annat val
av styrelse och revisorer samt arvoden till dessa.
Genom vårt arbete i valberedningar bidrar vi till
en strukturerad arbetsprocess inför styrelsevalet
där befintlig styrelse utvärderas, kravprofiler för
nya styrelseledamöter definieras och kandidater
intervjuas.
Kundernas representant på bolagsstämman
I Sverige deltar vi normalt på bolagsstämman
med egen representation och i utländska bolag
deltar vi genom fullmaktsröstning. Vårt ägande är
oftast betydligt mindre i bolag som är noterade på
utländska börser och vi röstar därför i begränsad
omfattning i dessa bolag. Vi analyserar styrelsens
och aktieägarnas förslag till bolagsstämmans
beslut utifrån vår ägarpolicy och vad vi anser vara
bäst för bolaget och därmed för våra sparare.
På vår webbplats swedbankrobur.se uppdateras
information löpande om vilka bolagsstämmor och
valberedningar vi deltar i samt ställningstaganden
i särskilda frågor.
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God bolagsstyrning
enligt Swedbank Robur
innebär bland annat:
Mångfald i styrelsen
Utifrån det specifika bolagets verksamhet
och komplexitet, ska styrelsen ha rätt kompetens och erfarenhet. En bra styrelse ska
kunna såväl utmana som stödja och vägleda
ledningen. Vi tror på mångfald i styrelser
och eftersträvar en jämn könsfördelning.
Styrelsen ska ha en bra balans av oberoende
och beroende ledamöter.

Fasta styrelsearvoden
I de flesta fall är fasta styrelsearvoden att
föredra framför rörliga. Arvodesnivån ska
kunna motiveras utifrån förhållandena i
det enskilda bolaget. Vi anser att styrelseledamöter bör vara aktieägare i bolaget.

Kapitalstrukturen ska säkerställa att
bolagets affär kan utvecklas
Bolagen ska ha en effektiv kapitalstruktur
med de finansiella resurser som krävs för
att säkerställa och utveckla bolagets affär.
Den valda kapitalstrukturen och utdelningspolicyn ska tydligt motiveras. För att befintliga aktieägare inte ska missgynnas ska
nyemissioner i första hand ske som kontantemissioner med företräde för de befintliga
aktieägarna. I de fall styrelsen söker bemyndigande av bolagsstämman att besluta om
riktade nyemissioner kräver vi tydliga besked
om syfte och motiv utifrån bolagets specifika
situation. Endast i undantagsfall bör bemyndiganden omfatta riktade kontantemissioner och i så fall till marknadskurs.

Aktierelaterade incitamentsprogram ska
vara långsiktiga och leda till ett aktieägande
Aktierelaterade incitamentsprogram ska vara
långsiktiga och leda till ett eget aktieägande.
De ska vara skäliga och inte utmanande från
aktieägarsynpunkt. Tilldelningar ska baseras
på tydliga mot-prestationer i form av egeninvestering och/eller i form av uppfyllelse av i
förväg väl definierade mål. Bolagsstämman
ska besluta om programmen och styrelsen
måste kunna förklara och motivera sitt förslag.
Styrelsen bör också presentera en utvärdering av tidigare program och redogöra för hur
de har bidragit till långsiktig värdeutveckling
för aktieägarna. Aktieägarna ska få utförlig
information om utformning, utspädningseffekter och kostnader vid både förväntat och
maximalt utfall.

Hållbarhet
Hållbarhetsrisker är en del av ett bolags
finansiella risker. Bolagen måste därför kunna
hantera relevanta risker och möjligheter
inom hållbarhetsområdet för att kunna vara
långsiktigt konkurrenskraftiga. Bolagens ansvarstagande bör ligga i linje med FN:s Global
Compact. Bolag med höga risker ska ha ett mer
utvecklat arbete. Styrelsen ansvarar för att det
finns en uppförandekod och policydokument
samt att dessa följs upp genom relevanta
styrnings- och ledningssystem. Aktieägarna
ska få en rättvisande bild av risker och arbete
inom hållbarhetsområdet i bland annat årsredovisningar och på bolagets webbplats.

Transparens och informationsgivning
Information till aktieägarna och andra intressenter ska vara korrekt, relevant, tillförlitlig
och öppen och möjliggöra en välgrundad
bedömning av bolagets framtida utveckling.
Rättvisande och fullständig information ska
ges om transaktioner och förhållanden som
kan innebära intressekonflikter.
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Medlemskap och nätverk
Swedbank Robur är medlem och deltar aktivt i olika organisationer och nätverk för att verka för god
självreglering och affärsetik samt för att hålla oss väl informerade om viktiga frågor inom vår bransch
och omvärld.

Hållbart
värdeskapande

SFF

SWESIF

Eurosif

Swedbank Robur
PRI

ICGN

IÄF

Fondbolagens
förening

EFAMA

Föreningen för god sed
på värdepappersmarknaden

Aktiemarknadsnämnden

Kollegiet för bolagsstyrning

Rådet för finansiell
rapportering

PRI - Principles for Responsible Investment, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, är ett öppet
globalt initiativ för institutionella investerare med utgångspunkten att miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor kan påverka avkastningen och att investerare har ett ansvar att agera i dessa frågor.
SFF - Svenska finansanalytikerföreningen är en medlemsorganisation för finansanalytiker verksamma på
den svenska kapitalmarknaden. Föreningen har bland annat en arbetsgrupp för Corporate Responsibility.
Hållbart värdeskapande - Ett samarbetsprojekt initierat av investerare med syfte att lyfta betydelsen
av att bolag har ett strukturerat hållbarhetsarbete och en bra hållbarhetsredovisning för att investerarna ska kunna fatta investeringsbeslut och ha underlag för bolagspåverkan.
SWESIF - Ett oberoende nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i
Sverige. SWESIF är medlem i Eurosif som är ett europeiskt nätverk och tankesmedja vars syfte är att
utveckla hållbarhetsfrågor genom den europeiska finansmarknaden.
ICGN - International Corporate Governance Network är en global medlemsorganisation som verkar för
att höja standarden inom bolagsstyrning internationellt.
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Fondbolagens Förening - En branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen och en av huvudmännen till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.
Fondbolagens Förening är medlem i EFAMA, en representationsförening för den europeiska kapitalförvaltningsindustrin.
Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden (IÄF) - Föreningen har till
syfte att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden och är en av huvudmännen till
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden - Föreningen har till ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen verkar för detta ändamål
genom sina sakorgan Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för
finansiell rapportering. En av föreningens främsta uppgifter är att utse ledamöterna i dessa.
Aktiemarknadsnämnden - Nämnden verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden genom uttalanden, rådgivning och information. Nämnden har till viss del sin förebild i The London City Panel on
Takeovers and Mergers (”Takeover-panelen”).
Kollegiet för svensk bolagsstyrning - Kollegiet har det övergripande uppdraget att förvalta svensk kod
för bolagsstyrning och på andra sätt främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag.
Rådet för finansiell rapportering - Rådet verkar för att anpassa och utveckla god redovisningssed samt
finansiell rapportering för noterade bolag i Sverige. Rådet tillvaratar även svenska intressen gällande
redovisningsfrågor internationellt.
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Ägarfrågor 2012
Vissa ägarfrågor och bolag fick under 2012 särskilt utrymme i media som till
exempel Lundin Petroleum och TeliaSonera, men i vårt dagliga arbete driver vi
många andra ägarfrågor för att tillvarata våra kunders intressen. Historiskt
har vi prioriterat att vara mest aktiva i svensknoterade bolag men under året
har vi utökat vårt engagemang i bolag noterade utanför Sverige genom att
selektivt delta i bolagsstämmor i USA och Europa och genom utökade bolagsdialoger i hållbarhetsfrågor.

Ökad mångfald i styrelserna
Swedbank Robur lägger ned ett stort arbete
och starkt engagemang i valberedningsarbetet,
i bolag där vi tillhör de större ägarna, för att
kunna föreslå bolagsstämman bästa möjliga
styrelse. Vi eftersträvar en ökad mångfald i
styrelserna och en jämnare könsfördelning. I de
bolag där Swedbank Robur deltagit i valberedningen under 2012 är andelen kvinnor i styrelsen 27 procent (inklusive verkställande direktören) och 29 procent (exklusive verkställande
direktören). Det är högre än genomsnittet³ och
betydligt högre än andelen kvinnor i bolagsledningarna. Andelen kvinnor i bolagsstyrelserna
har dock inte ökat 2012 i samma utsträckning som under de senaste åren. Vår strävan i
valberedningsarbetet är att alltid aktivt söka
kompetenta kandidater av båda könen, vilket på
några års sikt bör ge en jämnare könsfördelning
i styrelsen även om resultaten mellan åren kan
komma att variera.

Styrelsearvoden
Arvodeshöjningarna till styrelserna var under året
generellt måttliga i de bolag där vi deltog i valberedningsarbetet med i genomsnitt tre procent.
Högre procentuella arvodeshöjningar har främst
föreslagits i mindre bolag där arvodesnivåerna
varit låga.
Nyemissionsbemyndiganden
Styrelsen i Formpipe Software drog tillbaka sitt
förslag till årsstämman om ett nyemissionsbemyndigande. Vi hade framfört invändningar mot
förslaget då vi ansåg att det bland annat var för
stort. Det hade kunnat omfatta även riktade kontantemissioner med en utspädning för befintliga
aktieägare med 25 procent av aktiekapitalet.

Styrelseval i Scania och Aspiro
Swedbank Robur, tillsammans med flera andra
institutionella ägare, lade ned sina röster i styrelsevalet på årsstämman i Scania på grund av
den allvarliga kritik som framfördes mot det sätt
huvudägaren Volkswagen bedrivit valberedningsarbetet inför årsstämman. Vi har även tidigare
riktat kritik mot Volkswagen avseende valberedningsarbetet där vi tidigare deltagit.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Vid en extra bolagsstämma i januari beslutades
om ett aktierelaterat incitamentsprogram, riktat
till anställda i WeSC, genom emission av konvertibler till marknadspris. Swedbank Robur hade
inför bolagsstämman meddelat huvudägarna
Nove Capital och Novestra att vi inte kunde stödja
deras ursprungliga förslag i kallelsen på grund
av den höga potentiella utspädningen om ca 10
procent och att programmet även riktades till
styrelseledamöter. Vi röstade för det modifierade
förslaget som presenterades på stämman då det
enbart riktades till anställda och med maximal
utspädning om knappt 5 procent.

På årsstämman i Aspiro lade Swedbank Robur
ned sina röster vid styrelsevalet då huvudägaren
Schibsteds förslag saknade oberoende ledamöter.
Swedbank Robur valde att inte delta i valberedningsarbetet inför bolagsstämman eftersom processen drevs så att vi inte hade någon möjlighet
att påverka förslagen.

I år, liksom tidigare år, har Swedbank Robur inför
beslut om aktierelaterade incitamentsprogram
fört diskussioner med flera bolag om ökad
transparens genom att i efterhand redogöra
för vilka prestationsvillkor som krävts för
tilldelning om det inte ansetts möjligt att inför
stämmobesluten offentliggöra dessa. Vår upp-
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Genomsnittet enligt SIS Ägarservice, 23,6 procent.

11

fattning är att det skulle öka förtroendet för
programmen och också vara viktig information
inför kommande stämmobeslut. Aktiemarknadsnämnden har i ett yttrande uttalat sig i linje
med detta. Swedbank Robur anser det lämpligt
att informationen lämnas i årsredovisningen så
snart mätperioden avslutats. Vi har under året
haft diskussioner med styrelsens ordförande i
bland annat Nobia, Fagerhult och Unibet i denna
fråga.
Vi har tidigare framfört motsvarande önskemål
till styrelsens ordförande i IFS som på årets
bolagsstämma lämnade en redogörelse för vad
som krävts för tilldelning i det senaste programmet. På årsstämman i Atlas Copco lämnades
viss information om principerna för tilldelning
men bolaget har inte för avsikt att offentliggöra prestationskraven i årsredovisningen i
efterhand. I likhet med tidigare år uttalade vi och
andra institutionella ägare önskemål om en ökad
transparens i informationsgivningen.
Electrolux årsstämma beslutade om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för
ledande befattningshavare. Inför förslaget hade
Electrolux styrelse haft en förankringsdialog med
större aktieägare där Swedbank Robur framfört
synpunkter på att målnivåerna för prestationskravet vinst per aktie var för lågt satta. I det
slutliga förslaget hade prestationskraven för att
få tilldelning justerats upp.
Årsstämman i Swedish Orphan Biovitrum beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram i
enlighet med styrelsens förslag. Swedbank Robur
röstade nej till förslaget då vår uppfattning är att
prestationskrav bör sättas så att det krävs en
reell prestation för att erhålla tilldelning och inte
bara en generell uppgång i aktiemarknaden som
kan vara påverkad av andra yttre faktorer.
Rådgivande omröstningar om ersättningar
I rådgivande omröstningar avseende ersättningsrapporterna i ABB, AstraZeneca, Autoliv
och EnQuest röstade vi på bolagsstämmorna
emot att godkänna dessa. Vi agerade likadant i
15 andra bolag baserade och noterade i UK, USA
och Schweiz. Den huvudsakliga anledningen till
att vi röstade emot rapporterna är att vi anser
att de rörliga delarna inte i tillräckligt hög grad
varit kopplade till prestationer och att de bidragit
till ersättningar som vi inte ansett som rimliga.
Av samma anledning har vi inte heller röstat för

förslag om aktierelaterade incitamentsprogram i
tio bolag i USA, UK, Frankrike och Norge.
Utökad röstning utanför Sverige
Vi har under 2012 utökat vårt deltagande i
bolagsstämmor i bolag noterade utanför Sverige.
Deltagandet har där skett genom så kallad fullmaktsröstning. Förutom i ersättningsrelaterade
frågor som vi redogjort för ovan har vi i flera UKbaserade bolag röstat emot styrelsens förslag om
nyemissionsbemyndiganden. Vi anser att de är för
omfattande och betydligt större än vad vi anser
vara lämpligt för denna typ av bemyndiganden. I
UK- bolag har vi även röstat emot förslag att förkorta kallelsetiden för extra bolagsstämmor från
21 dagar till 14 dagar då det skulle medföra sämre
möjligheter för aktieägarna till förberedelser och
till att delta i bolagsstämman.
I USA-noterade bolag har vi vid styrelseval inte
röstat för styrelseledamöter som både är styrelsens ordförande och CEO i bolaget då vi anser att
det inte är i enlighet med god bolagsstyrning. Vi
har röstat för aktieägarförslag där man föreslår
en separering av dessa funktioner och för att
styrelseval ska ske som majoritetsval samt att
aktieägare ska tillåtas nominera styrelseledamöter.
Vi har även röstat för aktieägarförslag som kräver
bättre transparens samt riktlinjer för politiska
bidrag vilket är tillåtet och vanligen förekommande
i noterade bolag i USA.
I norska bolag har vi lagt ned vår röst avseende
föreslagna arvoden till valberedningen. Vår
uppfattning är att den typen av uppdrag inte bör
arvoderas av bolaget vilket är praxis i Norge.
Vi har i likhet med tidigare år röstat för aktieägarförslag avseende att tillföra miljökompetens till
styrelsen i Free port McMoran. Vi röstade för ett
liknande förslag i Chevron där vi också gav stöd
till ett förslag om att bolaget bör ta fram riktlinjer
och bedömningskriterier för verksamheter i länder
som bryter mot mänskliga rättigheter.
Även om det i många fall funnits stort stöd från
andra aktieägare i de fall vi röstat emot styrelsens
förslag eller styrelsens rekommendation avseende
aktieägarförslag i utländska bolag, är det dock
endast i några få fall bolagsstämman har fattat
beslut i enlighet med hur vi röstat. Det gäller dels
den rådgivande omröstningen avseende ersättningsrapporten i Oracle samt att bolagsstämman i
Apple beslutade, i enlighet med ett aktieägarförslag,
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att styrelseval ska ske genom majoritetsbeslut.
Vi kan konstatera att det fortfarande finns stora
skillnader mellan länder i synen om vad som är god
bolagsstyrning, även om det finns en global trend
mot harmonisering. Fortfarande är också möjligheterna för aktieägare att agera och påverka genom
bolagsstämmobeslut väldigt olika.
Offentliga uppköpserbjudanden
Vi utvärderade och accepterade offentliga
uppköpserbjudanden med kontant betalning i Orc
Group, Metro och Brinova.
Det norska börsnoterade bolaget Schibsted lämnade i början av året ett rekommenderat offentligt
erbjudande att kontant förvärva samtliga utestående aktier i Aspiro. Swedbank Robur accepterade
inte budet då vi inte ansåg att det rättvisande
avspeglar bolagets potential.
I november röstade vi, i enlighet med vad bolagsstämman i det UK-noterade bolaget Xstrata beslutade, för sammanslagning med Glencore genom det
höjda aktiebudet men emot det i sammanhanget
föreslagna incitamentsprogrammet för ledningen.
Ägardialoger i hållbarhetsfrågor
TeliaSonera har under året kritiserats för hur de
hanterat sina hållbarhetsrisker i Eurasien med
tyngdpunkt på korruption, mänskliga rättigheter
och yttrandefrihet. Svensk åklagare har under året
inlett en utredning avseende korruption vid bolagets etablering i Uzbekistan. Vi har fört en dialog
med TeliaSonera kring dessa frågor under flera år.
Dialogen intensifierades under året med anledning
av att det vi tidigare sett som risk, nu blivit verklighet. Vi välkomnade därför att bolaget under året
stramade upp sina interna regler och vidtog ett
antal åtgärder inklusive en extern granskning av
om det förekommit mutor, korruption och penningtvätt i samband med affärerna i Uzbekistan. Mot
bakgrund av det inträffade har valberedningen,
där Swedbank Robur utsett en ledamot, haft ett
särskilt fokus på att föreslå årsstämman 2013 en
styrelse som kan hantera bolagets utmaningar
inom hållbarhetsområdet.

fick stort stöd utanför huvudägarkretsen. Under
hösten meddelade bolaget att de kontaktats av den
svenska åklagaren i samband med dennes pågående
förundersökning angående händelserna i Sudan och
upprepade att de kommer att bistå denna process.
Vi för kontinuerlig dialog om bolagets nuvarande
verksamhet och har i flera år drivit på frågor kring
utveckling av miljö- och säkerhetsarbetet som i
bolagets nuvarande verksamhet är på en acceptabel
nivå. Vi har även föreslagit att bolaget ska anta FN:s
Guiding Principles on Business and Human Rights
(Ruggies) och förespråkat ökad användning av
tredjepartsverifieringar i hållbarhetsarbetet.
Vi har under året initierat dialog med Africa Oil
som bedriver oljeutvinning i områden med stora
hållbarhetsrisker och med närvaro i Kenya, Somalia
och Etiopien. I dessa länder förespråkar vi att säkerhetsarbete bedrivs i enlighet med FN:s Volontary
Principles on Security and Human Rights, vilket vi
framfört till bolaget.
Hållbarhetsdialog med ryska bolag
Under hösten besökte representanter från
Swedbank Roburs förvaltning och hållbarhetsanalys
Moskva för att träffa sex ryska bolag inom olja, stål
och gruvnäring. Vid bolagsbesöken diskuterades
främst strategier och åtgärdsplaner för att minska
miljöpåverkande utsläpp, olyckor och skador bland
personalen och även bolagens rapportering och
öppenhet kring hållbarhetsfrågor. Vi inledde dialog
med ryska bolag i hållbarhetsfrågor redan 2010
och kan konstatera att frågorna har fått något

Under året har vi intensifierat vår dialog med Lundin Petroleum och haft flertal möten i syfte att få
ökad transparens kring bolagets tidigare verksamhet i Sudan. Vi röstade på årsstämman för aktieägarförslaget om en oberoende utredning kring
anklagelserna för brott mot mänskliga rättigheter.
Förslaget antogs inte av bolagsstämman men
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större fäste i bolagens medvetenhet, även om de
fortfarande är eftersatta.

kontaktade bolagen har Swedbank Robur innehav
i ca 2/3 av bolagen.

Kränkning av internationella normer
Vi kontaktade 79 utländska bolag som rapporterats ha koppling till kränkning av internationella
normer för miljö, mänskliga rättigheter och
affärsetik (lista på kontaktade bolag finns på
swedbankrobur.se). Vi har ställt frågor om hur de
ser på det inträffade och hur de avser att hantera
detta framöver. Under 2013 kommer vi att följa
upp detta med ytterligare kontakt med bolagen.
Exempel på kränkningar av internationella normer
kan vara barnarbete vid plantager, felaktig hantering av miljöfarligt avfall, inblandning i markkonflikter och verksamheter på ockuperad mark
eller olagligt utnyttjande av naturresurser. Av de

Hållbart Värdeskapande
Vi deltog i det br anschgemensamma initiativet
Hållbart Värdeskapande med en uppföljning av
föregående års enkätundersökning bland de 100
största bolagen på Nasdaq OMX Stockholm.
Resultatet presenterades på ett seminarium
som visade bland annat att de bolag som sedan
tidigare arbetade med hållbarhetsfrågor fortsatt
ligger i täten och att avståndet har ökat till de som
inte är aktiva inom frågorna. Viktiga slutsatser
som presenterades på seminariet var vikten av att
hållbarhetsarbetet går från policy till handling och
uppföljning, samt att näringslivet har ett behov av
ökad dialog mellan bolagen för att lära av varandra.

Exempel på ett bolags koppling till kränkning av internationella normer för mänskliga rättigheter
Olam är ett multinationellt bolag som handlar med råvaror för industriell produktion av till exempel
livsmedel och textil. Bolaget köper bomull från Uzbekistan där barnarbete används regelmässigt under
skördetid. Trots att detta är ett väl känt problem väljer Olam att fortsätta köpa bomull från Uzbekistan.
Genom detta kan Olam kopplas till kränkning av internationell normer för mänskliga rättigheter.

Ägarfrågor 2012 i sammandrag
Deltagande i antal valberedningar

64

Deltagande i antal bolagsstämmor i bolag noterade i Sverige
varav extra bolagsstämmor
Deltagande i antal bolagsstämmor i bolag noterade utanför Sverige
varav extra bolagsstämmor

140
19
47
4

Röstat för och deltagit i nyemissioner med företräde för befintliga
aktieägare

Elekta, Formpipe Software,
Klövern, Precise Biometrics, Billerud, Aspiro, WeSC och KappAhl

Riktade apportemissioner som Swedbank Robur röstat för

Alpcot Agro, Billerud, ÅF och
ASML Holding

Nyemissionsbemyndiganden som Swedbank Robur röstat emot

AstraZeneca, EnQuest,
GlaxoSmithKline, BG Group,
Royal Dutch Shell, Vodafone,
Telio, Prosafe, FredOlsen
Energy och Songa Offshore

Val av styrelse där Swedbank Robur lade ned sina röster

Scania och Aspiro
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Ägarfrågor 2012 i sammandrag (fortsättning)
Val av styrelseledamot som Swedbank Robur inte röstat för på
grund av att styrelsens ordförande också är CEO i bolaget

Northern Trust, Wells Fargo,
AT&T, Berkshire Hathaway,
Philip Morris, CVS Caremark,
National Oilwell Varco,
Chevron, Freeport McMoran
och Cisco

Antal aktierelaterade incitamentsprogram i svensknoterade bolag
som utvärderats

40-tal

Aktierelaterat incitamentsprogram som Swedbank Robur inte
röstat för

Autoliv, Swedish Orphan
Biovitrum, Northern Trust,
Johnson &Johnson, Philip Morris,
Google, Cisco, Q-Free, Pernod
Ricard, Xstrata och Oracle

Rådgivande omröstning om ersättningsrapporter där Swedbank
Robur inte röstat för rapportens godkännande

ABB, AstraZeneca, Autoliv,
Enquest, Apple, Northern
Trust, Wells Fargo, Johnson
&Johnson, AT&T, PhilipMorris,
CVS Caremark, TDS, Intel,
Chevron, Freeport McMoran,
Oracle, Cisco, United Health
Group och Nestlé

Förslag om förkortad kallelsetid till extra bolagsstämmor som
Swedbank Robur röstat emot

AstraZeneca, EnQuest,
GlaxoSmithkline, BG Group,
Vodafone, TGS Nopec Geophysical och Songa Offshore

Förslag om införande av ny klass av aktier med lägre röstetal eller
som saknar röstvärde som Swedbank Robur röstat emot

Sagax och Google

Uppköpserbjudanden som utvärderats och accepterats

Orc Group, Metro, Brinova och
Xstrata.

Uppköpserbjudanden som utvärderats och inte accepterats

Aspiro

Kontakter med bolag kring hållbarhetsfrågor för alla fonder (antal
bolag)

150 (se swedbankrobur.se för
lista med bolag)

Intensifierad ägardialog i hållbarhetsfrågor

TeliaSonera och
Lundin Petroleum
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Våra hållbarhetsfonder 2012
Swedbank Robur erbjuder hållbarhetsfonder inom fondfamiljerna Ethica och
Talenten. Dessutom har vi en ideell fond; Swedbank Robur Humanfond och skräddarsydda förvaltningsuppdrag. I våra hållbarhetsfonder investerar vi bara i de bolag
som är bäst i varje bransch på mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor och
rättigheter, miljö- och klimatfrågor samt affärsetik. För våra kunder varierar motiven
för att investera i fonder med hållbarhetsprofil. Vissa vill vara med och påverka bolagen att utveckla sitt hållbarhetsarbete, andra vill inte investera i vissa typer av verksamheter och andra ser hållbara investeringar som en god affär för sitt sparande.
Enbart bolag med långtgående hållbarhetsarbete
Swedbank Roburs hållbarhetsfonder investerar
bara i de bolag som bäst hanterar sina hållbarhetsfrågor utifrån den bransch de är verksamma i.
Vår interna hållbarhetsanalys resulterar i ett urval
av bolag som uppfyller våra hållbarhetskriterier.
Därefter sker förvaltarens finansiella analys om
bolagen kan bli aktuella för investering. Analysarbetet innebär att:
• Vi identifierar de bolag med bäst hållbarhetsarbete genom en proaktiv djupanalys av varje
bolag och jämför med branschens risker och
möjligheter. Ju högre risk en bransch har desto
större krav ställer vi på bolagen.
• Vi väljer bort de bolag som kan associeras
med kränkningar av internationella normer
för mänskliga rättigheter och miljö. Analysen
baseras på allvarliga incidenter som bolagen
kan kopplas till.
• Vi väljer bort företag med verksamheter inom
spel, alkohol, tobak, pornografi och vapen.
Vår hållbarhetsanalys sker utifrån kriterier som
bygger på internationellt erkända ramverk som
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s
Global Compact, Riodeklarationen om hållbar utveckling och ILO:s kärnkonventioner. Vi har även egna
ståndpunktsdokument som förtydligar våra krav i
specifika frågor. Du kan läsa mer om våra kriterier
för hållbarhetsanalys på swedbankrobur.se .

Så får vi fram de bästa bolagen
Vår hållbarhetsanalys av svensknoterade bolag börjar med att identifiera kritiska frågor för
branschen och samla in offentlig information i
sakfrågor och från aktuella bolag. Vi kontaktar
varje enskilt bolag och diskuterar hållbarhetsfrågorna på ett djupare plan. I vissa fall besöker
vi även den operativa verksamheten genom till
exempel fabriksbesök.
För att säkerställa att våra analyser håller hög
nivå och fokuserar på rätt frågor har vi ett råd med
extern expertis som ansvarar för att utveckla våra
kriterier och ger rekommendationer kring analysutfallet. Läs mer om Rådet för hållbarhetsanalys
på sid 24. När analysen är färdig återkopplar vi till
bolagen med utvecklingsförslag på hållbarhetsarbetet.
Även bolag som blir godkända i vår hållbarhetsanalys kan ha viktiga frågor som de behöver
utveckla. Exempel på förbättringskrav kan vara
ytterligare utveckling av miljöarbetet eller förbättrad
leverantörskontroll.
Swedbank Roburs ståndpunktsdokument:
• Energianvändning
• Produktion av fossil olja och gas
• Barns rättigheter
• Odling av palmolja
• Kemikalier i varor
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Swedbank Roburs kriterier för hållbarhetsanalys och exempel på hur de kan
efterlevas i praktiken.
Anställdas arbetsvillkor och rättigheter
Vi analyserar om bolaget har:

Mänskliga rättigheter
Vi analyserar om bolaget har:

• identifierat sina risker för dåliga arbetsförhållanden och kränkningar av anställdas
rättigheter

• verksamhet i konfliktområden och hur bolaget
säkerställer att befolkningens rättigheter
inte åsidosätts

• tagit aktiv ställning för fackliga rättigheter

• risk för att barns rättigheter kränks i något
led av värdekedjan och vad företaget gör för
att motverka detta

• ett systematiskt arbete för hälsa och säkerhet
• arbetat för anställdas rättigheter och
acceptabla arbetsvillkor hos leverantörer
• motverkat diskriminering

• motverkat att människor tvångsförflyttas
när bolaget direkt eller indirekt har koppling
till verksamheter som kräver stora landområden

Exempel: Ett bolag med anställda och leverantörer
i länder med svag arbetslagstiftning har utarbetat
en uppförandekod för acceptabla arbetsvillkor.
Bolaget säkerställer att uppförandekoden
efterlevs internt och hos prioriterade leverantörer
genom att både utbilda, kontrollera och följa upp
förbättringar.

Exempel: Ett bolag köper råvaror som odlats i ett
land där hög risk finns för brott mot mänskliga
rättigheter. Bolaget har därför valt att prioritera
de leverantörer som kan erbjuda spårbarhet,
transparens och säkerställa att odlingarna inte är
inblandat i markkonflikter.

Miljö och klimat
Vi analyserar om företaget har:

Affärsetik
Vi analyserar om bolaget har:

• kontroll på verksamhetens miljö- och klimatpåverkan och försöker minska denna

• identifierat sina affärsetiska risker

• klimatfokus vid transporter och distribution
av varor

• genomfört de åtgärder som krävs för att
motverka affärsetiska risker

• tagit aktiv ställning mot mutor och korruption

• miljö- och klimatfokus vid produktutveckling
Exempel: Ett bolag har identifierat energiförbrukning vid tillverkning som den största miljöpåverkan. Genom att utnyttja spillvärme från en del
av tillverkningen till att värma upp en annan del
kunde energibehovet minskas i tillverkningen.

Exempel: Ett bolag med affärsverksamhet i
Ryssland har som praxis vid affärsförhandlingar att minst två representanter ska delta
för att minska risken för mutor.
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Aktiviteter under 2012

Telia Sonera ej längre godkänt för våra hållbarhetsfonder.
Vi har sedan flera år analyserat Telia Sonera och bedömt att verksamheten har hög risk vad gäller
affärsetik och mänskliga rättigheter. Under början av 2012 konstaterade vi att det vi tidigare sett som
en hög risk för bolaget nu även var en realitet. Telia Sonera har inte hanterat dessa risker på ett lämpligt
sätt och vi beslutade under våren att sälja av hela aktieinnehavet i våra hållbarhetsfonder. Telekombranschen som helhet har stora hållbarhetsrisker i odemokratiska länder. Tillgång till kommunikation för
människor samman, sprider nya idéer och kan bidra till att stärka mänskliga rättigheter och demokrati.
Tekniken kan dessvärre missbrukas för att kontrollera oppositionella medborgare, vilket leder till kränkning av mänskliga rättigheter och personlig integritet. Vi har därför haft kontakt med branschen genom
intressentdialoger och deltagit i internationella konferenser inom ämnet, i syfte att få teleoperatörer
att flytta fram positionerna i dessa frågor. Vi har även har haft möjlighet att bidra med våra konkreta
synpunkter vid utvecklingen av ett branschgemensamt positionspapper för hur de för hur de individuella
bolagen ska agera och främja yttrandefrihet inom telekom och på internet.

Fortsatt nej till bolag med
oljesandsverksamhet
Vi skrev under ett internationellt initiativ riktat
mot bolag som utvinner olja ur oljesand. Bolag
som utvinner olja ur oljesand är sedan tidigare
underkända för våra hållbarhetsfonder. Syftet
med att skriva under initiativet är att bolagen
ska minska sin miljöpåverkan såsom energioch vattenförbrukning samt sociala risker för
närboende.

Ny ståndpunkt om kemikalier i varor
Varor som vi dagligen använder innehåller kemikalier. De som tillverkar eller säljer varor måste
få bättre kännedom om vad varorna innehåller.
Ett första steg är att ställa krav på vilka kemikalier varorna inte får innehålla. Vi vill även se en
utveckling mot att bolagen har full kännedom
om vad varorna faktiskt innehåller, inte bara vad
de inte innehåller. Därför tog vi under året fram
ett nytt ståndpunktsdokument om kemikalier i
varor som används i vår hållbarhetsanalys och
som presenterades under Kemikalieinspektionens
årliga konferens Giftfri miljö.
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Fältbesök i Kina och Bangladesh
Under 2012 reste våra hållbarhetsanalytiker för att besöka svenska bolag med verksamhet i Kina och
Bangladesh. Många svenska bolag lägger sin produktion här i egna fabriker eller hos leverantörer. Vi ser
att allt fler bolag kontrollerar att acceptabla arbetsförhållanden råder i produktionen. I många fall
ligger dock leverantörers fokus fortfarande på att leva upp till krav från västerländska kunder istället
för att se hur den egna verksamheten kan gynnas av att ta god hand om sin personal. Under besöket
i Kina träffade vi även representanter från intresseorganisationer och svenska ambassaden för att
diskutera problematiken kring den utbredda korruptionen. I Bangladesh besöktes, utöver leverantörer,
även intresseorganisationer som samarbetar med svenska bolag i olika projekt för att stärka fattiga
kvinnors situation.

Höjd kravnivå i analysen av konfektionsbolag
Konfektionsbolag lägger ofta sin produktion hos leverantörer i länder med hållbarhetsrisker. Sedan flera år
tillbaka har bolag följt upp sina uppförandekoder i leverantörsledet. Vi ser nu att många bolag tar ytterligare
steg från från enbart kravställan och kontroll till att arbeta med leverantörer på ett utvecklande sätt. Även
miljöfrågan har gått från fokus på förbud mot vissa kemikalier till att engagera sig för om leverantörens
processer kan effektiviseras med vatten- och energibesparingar som följd. Vi höjde därför under 2012
vår kravnivå för godkännande i hållbarhetsfonderna. De tidigare förväntningarna på uppförandekod och
uppföljning ligger kvar, men vi vill nu även se att bolagen arbetar för miljöförbättringar i processer och att
deras leverantörer kan hantera sociala frågor bättre.
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Kvinnors situation i Bangladesh
- kan svenska bolag påverka?
Många konfektionsbolag lägger sin produktion hos
leverantörer i ett av världens fattigaste länder,
Bangladesh. Textilfabriksarbetarna är ofta kvinnor
från mycket fattiga förhållanden i slummen. Mimmi
Brodin, hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur,
åkte till Dhaka i Bangladesh för att se vilka möjligheter
och utmaningar som konfektionsbolag möter och
hur bolag kan bidra för att stödja utsatta kvinnors
situation. Här berättar hon om resan.

I takt med att textilindustrin vuxit kraftigt i
Bangladesh har många fattiga kvinnor fått möjlighet till arbete och en inkomst. Kvinnornas dagar är
ofta mycket långa eftersom de har hela ansvaret
för familjen och kan ha en eller flera timmars resväg från hemmet till textilfabriken. Lönerna i fabrikerna är låga och uppgår ofta bara till lagstadgad miniminivå. Men med en växande textilexport
har efterfrågan på skickliga sömmerskor ökat,

vilket skapar möjlighet för många kvinnor att
inse sin betydelse och välja en arbetsplats som
kan erbjuda dem ett mervärde. Svenska konfektionsbolag har inga egna fabriker i Bangladesh,
utan lägger sin produktion hos leverantörer.
De flesta bolagen arbetar idag efter en uppförandekod som definierar acceptabla arbetsvillkor
i leverantörsledet och genomför kontroller för
att se om de efterlevs.
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Bolagsbesök ger resultat
Kontrollerna har bidragit till att det under åren
skett förbättringar i många fabriker. Trots det har
många kvinnor i textilfabrikerna en tung vardag med
en låg lön. Under besöket i Bangladesh diskuterade
vi med svenska bolag och lokala organisationer vad
bolagen kan göra utöver arbetet med uppförandekoden för att förbättra kvinnornas situation.
Utbildning en konkret insats
Att höja kvinnors yrkeskompetens genom att
utbilda dem på en syskola bidrar till att de har en
stabilare grund att utgå från när de söker jobb på
en textilfabrik. En skicklig sömmerska har bättre
möjlighet att välja sin arbetsgivare utifrån hur de
kan möta hennes behov. Syskolor som utbildar sina
elever även i brandsäkerhet, rättigheter och hälsa
kan ytterligare stärka kvinnans medvetenhet och
rättigheter. Svenska bolag som H&M och KappAhl
driver idag syskolor i Bangladesh och kan på så sätt
bidra till att stärka några kvinnors situation och
deras leverantörer får en ökad tillgång till utbildad
personal vilket kan vara en brist.
Hälsoambassadörsprojekt - HER project
Ett annat exempel på hur utbildning av kvinnor
kan gynna affären är att öka deras kunskap om hur

de bättre kan sköta sin egen och familjens hälsa.
Många kvinnor saknar till exempel kunskap om hur
risken för vanliga infektioner kan minska genom
handtvätt eller vilken mat som ger mest näring för
lite pengar.
Att kvinnorna saknar kunskap om hur de ska
sköta sin hälsa vid menstruation, gör att de
kanske stannar hemma från jobbet vid dessa
tillfällen, vilket i sin tur ger en onödigt stor sjukfrånvaro. Avsaknad av hygienprodukter gör att
vissa använder produktionsspill som sanitetsskydd. Eftersom spillet kan innehålla rester från
kemikalier och smuts kan kvinnorna få infektioner som följd. Under besöket i Bangladesh lärde
vi oss om ett initiativ (HER project) som utbildar
hälsoambassadörer på textilfabrikerna med
ansvar att föra kunskaperna vidare till övriga
kollegor. Ett inköpande bolag kan bidra ekonomiskt till initiativet som genomför utbildningarna. Fabrikerna ställer upp genom att avsätta
tid för utbildning. Kvinnor som mår bättre kan
prestera bättre på jobbet. Fabrikerna får en
förhöjd produktivitet och det inköpande bolaget
har bidragit till lokalsamhället. Detta är ett bra
exempel på hur ett samhällsengagemang kan
gynna affären.
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Hållbarhetsfonder i sammandrag 2012 - analys och dialog
Utländska bolag
Hållbarhetsbedömning (antal bolag)

Ca 1800

Svenska bolag
Hållbarhetsanalys eller dialog (antal bolag)
- Varav hållbarhetsanalyser med förbättringsförlag
- Varav enbart intressentdialog4

71 (se tabell nedan)
57
14

Bransch

Exempel på kritiska
hållbarhetsfrågor för branschen

Bolagskontakter 2012 för
hållbarhetsanalys eller dialog

Bygg

Klimat, materialval, leverantörsfrågor, hälsa och säkerhet

Peab

Dagligvaror

Vatten, klimat, miljösortiment,
råvaror (t.ex. palmolja)

Aarhus Karlshamn, Cloetta, Oriflame
och Swedish Match

Elektronik

Leverantörsfrågor, miljöfrågor i
tillverkning och produktutveckling

Axis Communications, Ericsson, HMS
Networks, NetInsight, Nolato och
Transmode Holding

Energi

Mänskliga rättigheter, affärsetik,
miljö och klimat, hälsa och säkerhet

Africa Oil, Alliance Oil, Arise Windpower, EnQuest, Eolus Vind och Lundin
Petroleum

Fastighet

Klimat, materialval, leverantörsfrågor, hälsa och säkerhet

Wihlborgs

Finans

Affärsetik, klimat

Investor och Ratos

Gruv & Metall

Mänskliga rättigheter, affärsetik,
hälsa och säkerhet, miljöfrågor

Boliden, Höganäs, Lundin Mining,
Nordic Mines och SSAB

Handel
- dagligvaror

Leverantörsfrågor, vatten, klimatfrågor, miljösortiment

Axfood

Handel
- konfektion

Leverantörsfrågor, vatten, klimatfrågor, miljösortiment

Björn Borg, Fenix Outdoor, H&M,
KappAhl, MQ och New Wave

Handel
- teknik

Leverantörsfrågor, kemikalier

Addtech, B&B Tools, BE Group, Bilia,
Byggmax, CDON, Clas Ohlson, GL Beijer,
Indutrade, Lagercrantz, Mekonomen,
OEM International och Swedol

IT-konsulter

Personalfrågor

Tieto

Läkemedel

”Access to medicine”, miljöfrågor,
djurförsök

AstraZeneca och Meda

4
Intressentdialog är en bolagsinitierad dialog. Syftet med intressentdialog kan vara att ge synpunkter på bolagets policydokument, redovisningar, materialitetsanalys eller för att ge klarhet i specifika frågor.
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Hållbarhetsfonder i sammandrag 2012 - analys och dialog (fortsättning)
Bransch

Exempel på kritiska
hållbarhetsfrågor för branschen

Bolagskontakter 2012 för
hållbarhetsanalys eller dialog

Media

Affärsetik, miljöfrågor

Eniro och MTG

Medicinteknik

Miljöfrågor i tillverkning och
produktutveckling

Elekta och Getinge

Service

Personalfrågor, hälsa och säkerhet

Loomis, Poolia, Proffice, Securitas,
Uniflex och ÅF

Skog och papper

Vatten, klimat, råvaror

Billerud

Teleoperatörer

Affärsetik och mänskliga
rättigheter

Millicom, Tele2 och TeliaSonera

Trärelaterad
verksamhet

Vatten, klimat, råvaror

Nobia och Duni

Verkstad

Miljöfrågor, klimat, hälsa och
säkerhet, mänskliga rättigheter

ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Sandvik,
Scania, SKF och Trelleborg

Hållbarhetsfonder i sammandrag 2012 - samhällskontakter och kommunikation
Ideellt sparande
Spararna i Swedbank Roburs Humanfond har valt att skänka 2 procent av fondvärdet till ideella
organisationer. Spararen väljer själva vilken organisation, bland ett 70-tal anslutna, de vill bidra till.
Under 2012 bidrog dessa sparare till att 37 miljoner delades ut till ideella organisationer på Hjärtedagen i
februari 2013.
Swedbank Roburs Humanfond utsågs av Fondmarknaden.se till bästa fond inom kategorin etikfonder.
Utvärdering av kundinformation
SWESIF (se sid 9) har arbetat fram en mall, Hållbarhetsprofilen, som är ett branschgemensamt verktyg för att tydligöra vad en hållbarhetsfond står för. Swedbank Robur har under året aktivt deltagit
i SWESIFs projekt i syfte att ytterligare öka transparensen för marknadens olika hållbarhetsfonder
genom att ytterligare förbättra Hållbarhetsprofilen. Det ska vara lätt för en kund att förstå hur en
fond väljer bort, väljer in eller påverkar bolag.
Seminarium på temat ”Gör hållbara investeringar någon skillnad?”
Swedbank Robur arrangerade och bjöd in kunder, bolag, investerare och andra intressenter till ett
seminarium på temat om vilken nytta hållbara investeringar gör i praktiken. På seminariet presenterades olika upplägg för hållbara investeringar och för hur man har påverkat bolag.
Seminarium till stöd för internationella barnrättsprinciper
Swedbank Robur arrangerade tillsammans med Rädda Barnen ett seminarium i samband med Rädda
Barnen och Global Compact lanserade nya barnsättsprinciper. De nya principerna är i linje med vårt
ståndpunktsdokument ”Barns rättigheter”, som vi använt i vår hållbarhetsanalys sedan 2010, och
tar ett vidare grepp om företagens ansvar i frågan. Seminariet arrangerades i syfte att öka kännedomen
om de nya barnrättsprinciperna.
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Jan Andersson, styrelseledamot i Swedbank Robur,
tidigare director Deutsche Bank och chefredaktör
Affärsvärlden

Marianne Nilsson, vice VD Swedbank Robur,
chef Ägarstyrning och Hållbarhet

Evert Carlsson, styrelseledamot i Swedbank Robur,
universitetslektor Handelshögskolan Göteborg
Thomas Eriksson, tidigare VD i Swedbank Robur
Björn Franzon, tidigare vice VD Fjärde AP-fonden
Marianne Nilsson, vice VD Swedbank Robur,
chef Ägarstyrning och Hållbarhet
Åsa Nisell, ägarstyrningsansvarig
Kerstin Stenberg, tidigare styrelseledamot i
Swedbank Robur AB
Rådet för hållbarhetsanalys
Ett råd med bred extern kompetens i hållbarhetsfrågor ansvarar för att utveckla våra
kriterier för hållbarhetsanalys och granska

Renée Andersson, etik och miljöansvarig Indiska
Magasinet AB
Gösta Karlsson, tf chefsekonom Unionen
Thomas Bergmark, konsult och grundare av
Bergmark Sustainability AB,
tidigare hållbarhetschef IKEA
Agneta Melin, miljöanalytiker Exportkreditnämnden (EKN), tidigare miljöchef Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och miljöchef TetraPak Norden
Ulrika Rasmuson, konsult och delägare i Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, ledamot i
styrelsen för Världsnaturfonden, tidigare generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen
Claes Trollestad, docent i livsåskådningsvetenskap, partner i Gullers Grupp AB.
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Marianne Nilsson,
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