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Bakgrund och tillämpning
Detta dokument beskriver Swedbank Roburs syn på vad som kännetecknar ett väl utvecklat hållbarhetsarbete avseende produktion av fossila bränslen. Vi utgår från denna ståndpunkt i vårt arbete med att påverka bolag. För våra hållbarhetsfonder, där hållbarhetsfrågorna är avgörande för urvalet av bolag, har ståndpunkten
också inflytande på urvalet av bolag inom fondfamiljerna Ethica, Talenten och Förbundsfonden. Dokumentet
behandlar därmed både Roburs allmänna förväntningar och hållbarhetsfondernas särskilda krav på bolagen.
Swedbank Roburs ägarpolicy anger att miljö, sociala frågor, affärsetik och bolagsstyrning kan påverka
fondavkastningen och att Swedbank Robur har ett ansvar att agera i dessa frågor i våra kunders intresse.
Swedbank Robur har även undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for
Responsible Investments).

Vår värdegrund
Vår ståndpunkt grundar sig i FN:s ramkonvention om klimatförändringar, FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter samt FN:s konvention om biologisk mångfald. Vi stödjer oss även på försiktighetsprincipen
som innebär att risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för
att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas.

Utgångspunkter
Den samlade forskningen pekar på stor risk för att jordens medeltemperatur stiger flera grader till nästa
århundrade om klimatarbetet inte blir mer framgångsrikt. Koldioxidutsläpp, orsakade av förbränning av
fossila bränslen, är en starkt bidragande orsak till växthuseffekten. Med fossila bränslen avser vi kol, olja och
gas för energiändamål. Samtidigt är världen, som den ser ut idag, beroende av fossil energi och utvinning av
okonventionella och svårtillgängliga fyndigheter ökar. Gemensamt för okonventionella och svårtillgängliga
fyndigheter är att kostnaderna och riskerna förknippade med utvinningen är höga och påverkan på människa och miljö i många fall betydande.

Vår syn på produktion av fossila bränslen
Vi förväntar oss att alla bolag verksamma inom produktion av fossila bränslen tillämpar långtgående riskhantering beträffande miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor och rättigheter samt
affärsetik. Vi förväntar oss att utvecklingen går mot ett mer hållbart utnyttjande av energi och att bolagen
därmed har ett aktivt klimatarbete och löpande genomför energieffektiviseringsåtgärder. Vidare förväntar
vi oss att bolagen tar ansvar för produktens miljöpåverkan i användarledet.
För bolag längre fram i värdekedjan, exempelvis vid el- och värmeproduktion, är våra förväntningar att bolagen
prioriterar en utveckling mot förnyelsebara energislag och i takt med det minskar sitt beroende av fossil energi.
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Vår syn på hur bolag bör arbeta med produktion av fossila bränslen
För våra hållbarhetsfonder (inom fondfamiljerna Ethica, Talenten och Förbundsfonden) är hållbarhetsfrågor
avgörande för bolagsurvalet. I dessa fonder investerar vi nu inte i bolag som producerar kol, olja eller gas för
energiändamål. Skälet är att vi inte anser att bolagens affärsidé, med dagens teknik och metoder, är förenlig
med en hållbar utveckling och ett ansvar för klimatet. Vi anser att bolag som producerar fossila bränslen
idag inte tar ansvar för sina produkters miljö- och klimatpåverkan. Kraven i vår hållbarhetsanalys förändras
över tid för att spegla teknikutveckling, kunskap i forskarvärlden samt våra och omvärldens förväntningar
på bolagens ansvar. Om exempelvis teknikutvecklingen skulle medföra att det är möjligt att förbränna fossila bränslen utan påverkan på klimatet kan vårt ställningstagande omprövas och de bolag som bedöms ta
ansvar för sin produkts miljöpåverkan godkännas för investering i hållbarhetsfonderna.
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Vi vill att de energibolag som vi investerar i har ett väl utvecklat hållbarhetsarbete och en god riskhantering
med fokus på miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor och rättigheter samt affärsetik.
För bolag med verksamhet inom okonventionell eller svårtillgänglig olja och gas förväntar vi oss att bolaget,
utöver ett heltäckande och grundläggande hållbarhetsarbete, fokuserar på effektiv resursanvändning, en
aktiv dialog med intressenter, ett väl utvecklat säkerhetsarbete samt tydliga riktlinjer vid närvaro i konfliktzoner eller demokratiska länder.

Vi ser det som särskilt värdeskapande om bolag:
•

Prioriterar en hållbar produktion av förnybara energislag och i takt med det minskar sin produktion av
fossil energi.

•

Har en uttalad strategi och handlingsplaner för att minska beroendet av fossil energi i sin egen verksamhet.

•

Främjar ökad kunskap och forskning om förnyelsebara energislag, renare förbränning av fossila bränslen,
avskiljning och lagring av koldioxid samt samverkar inom internationella initiativ kring dessa frågor.

Swedbank Robur har även en ståndpunkt om klimatpåverkan och energianvändning.

Definitioner och förklaringar
Fossila bränslen
Alla former av kol, olja och gas för energiändamål (dvs såväl konventionell, okonventionell som
svårtillgänglig olja, gas och kol). Vi definierar inte metallurgiskt kol, som till exempel används inom
järn- och stålindustrin, eller olja för petrokemisk industri som fossila bränslen då de inte är avsedda för
energiändamål.

Okonventionell olja och gas
Utvinning av olja eller gas som skiljer sig från den konventionella. Det omfattar exempelvis oljesand,
tung råolja, skiffergas, skiffer olja, oljeskiffer och kolskiffergas.

Svårtillgänglig olja och gas
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Utvinning av olja eller gas där det geografiska området medför särskilda risker eller svårigheter. Det
omfattar exempelvis djuphavsborrning (borrning efter olja eller gas på havsdjup över 1000 meter),
ekologiskt känsliga områden (exempelvis Arktis och Amazonas) och socialt känsliga områden (exempelvis odemokratiska regimer, konfliktzoner och svaga demokratier).
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