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Bakgrund och tillämpning
Detta dokument beskriver Swedbank Roburs syn på vad som kännetecknar ett väl utvecklat arbete med information
om kemikalier i produkter. 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. Graden av inflytande varierar beroende på riskerna i
respektive bransch och bolag.
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 Responsibles Investment).
Våra utgångspunkter
I dagsläget finns ungefär 100 000 individuella kemiska ämnen på marknaden. Kunskapen kring kemikaliernas effekter
på människors hälsa och miljö är begränsad, vilket har lett till ökat fokus från lagstiftare, konsumenter, media och organisationer. Mängden kemikalier medför att regleringar av och krav om kunskap kring kemikalier förväntas att öka på
de flesta marknader. Den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ställer ökade krav på tillverkare och importörer av
kemikalier, men innehåller även krav kring kunskap om kemikalieinnehållet i produkter genom den så kallade kandidatförteckningen och att både användare och tillverkare ska distribuera information i värdekedjan. Det pågår även processer under Förenta Nationernas miljöprogram för att kartlägga vilka kunskaper som finns kring kemikalier inom olika
branscher. Fyra fokusbranscher har identifierats för vidare utvärdering – textil, leksaker, elektronik och byggprodukter
– för att i förlängningen kunna bygga ett frivilligt ramverk kring information om kemikalier i produkter.
Denna ståndpunkt beskriver våra förväntningar och rekommendationer för bolag som tillverkar, importerar och marknadsför varor och blandningar. Dokumentet behandlar således endast varor och blandningar som omfattas av Reach.
Exempel på produkter som omfattas av denna ståndpunkt är textilier, elektronik, leksaker, konsumentkemikalier och
byggprodukter. Ståndpunkten omfattar inte sådana produktgrupper såsom enskilda kemiska ämnen, livsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel samt kosmetika. Vidare behandlar denna ståndpunkt endast kemikalier i varor och blandningar
och inte kemikalier som används i produktionen av dessa produkter (s.k. processkemikalier). Vi anser att ett helhetsgrepp kring kemikalieproblematiken även bör inkludera hur produkter tillverkas och där utsläpp från produktionsenheter
utgör problem i många regioner. Vi anser att detta är en viktig fråga men att denna bör behandlas i en separat ståndpunkt.
Vår syn på bolags ansvar gällande kemikalier i produkter
Vi anser att bolag bör ha en kunskap om vilka kemikalier som finns i de produkter som tillverkas, importeras eller marknadsförs för att i sin tur kunna leva upp till de krav som krävs av lagstiftningar, kunna identifiera vilka risker som finns
med produkterna och för att kunna fasa ut oönskade ämnen till förmån för säkrare alternativ. Vår mening är att bristen
på kunskap utgör både finansiella och hållbarhetsrelaterade risker kopplade till varumärke, människors hälsa och säkerhet samt miljö.
Vår syn är att kunskap är en avgörande fråga för att bolag ska kunna uppfylla dagens krav och agera proaktivt för
framtida krav. Den information som bolag inhämtar kring kemikalier i produkter kan antingen vara inkluderande eller
exkluderande, vilket innebär;
a. Inkluderande: information kring vilka ämnen som finns i varan eller blandningen
b. Exkluderande: information kring vilka ämnen som inte finns i varan eller blandningen, baserat på 			
krav från lagstiftare eller bolagens egna begränsningar
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Vår uppfattning är att information bör vara inkluderande och således utgöra vilka ämnen som ingår i en vara eller
blandning.
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Det finns olika system för att kravställa, samla in, hantera och verifiera information kring kemikalier i varor och blandningar, t ex insamlande av materialdeklarationer, kemikalietester och användande av begränsningslistor samt försäkran
från leverantörer. Vår uppfattning är att mängden kunskap maximeras med ett integrerat system där materialdeklarationer används tillsammans med begränsningslistor och kemikalietester samt en aktiv dialog tillsammans med leverantörer. Vi anser att bolag ska sträva efter att introducera och genomföra sådana integrerade system och etablera en
tydlig strategi för hantering av kemikalier.
•

Materialdeklarationer är ett kraftfullt verktyg för att samla in information och vi förordar fullständiga materialdeklarationer för att kunna erhålla en fullständig innehållsförteckning. Vi anser även att där det är möjligt, bör informationen vara för homogen nivå i ett material eller komponent. Det finns i dagsläget industristandarder och IT-baserade
system som stöder insamlandet av fullständiga kemikaliedata, vilket bör användas för att förenkla och effektivisera
insamlandet även i leverantörsledet.

•

Vi anser att kemikalietester är ett komplement och verifikationsverktyg till användandet av materialdeklarationer,
där kvalitativa och kvantitativa analyser kan utföras på specifika ämnen som önskas kontrolleras, begränsas eller
förbjudas.

•

Kravställning gentemot leverantörsled bör ske genom förbuds- och begränsningslistor där ämnen som är föremål för
begränsning eller utfasning specificeras.

•

Vi förutsätter att genomförandet av ett integrerat system kräver goda kontakter med leverantörskedjan för att öka
förståelsen och kunskapen kring kemikalier och för att kunna öka spårbarheten i hela leverantörskedjan.

•

Säkerhetsdatablad är ett grundläggande krav för att kunna hantera miljö- och arbetsmiljörisker kopplade till kemikalier där information om säker hantering av enskilda ämnen eller blandningar anges. Vi anser dock att säkerhetsdatablad inte ger tillräcklig information om vilka enskilda ämnen som ingår i en blandning, varför även säkerhetsdatablad
ska ses som ett komplement till kunskapsinsamlandet kring kemikalier i varor och blandningar.

Vår syn på hur bolag bör arbeta med information om kemikalier i produkter
Vi vill att bolag som tillverkar eller importerar varor eller blandningar ska sträva efter att introducera ett kontroll- och informationssystem kring kemikalier. Vår bedömning är att detta är ett långsiktigt arbete att genomföra, men att bolagen
bör ha en strategi för hur detta ska åstadkommas.
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Vår uppfattning är att bolag som vi investerar i ska sträva efter att:
•

Samla in inkluderande information, dvs vilka ämnen som faktiskt ingår och inte vad som inte finns i en vara eller
blandning.

•

Sträva efter integrerade system för insamlande och verifiering av kemikalieinnehåll samt och etablera en tydlig strategi för hantering och eventuell utfasning av kemikalier.

•

Introducera system för insamlande av materialdata på homogen nivå genom fullständiga materialdeklarationer för
att kunna erhålla en fullständig innehållsförteckning.

•

Ta ett större ansvar över sina leverantörskedjor, från utvinning till slutmontering.
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Definitioner
Blandning
En blandning definieras enligt Reach som en blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.
Homogena material
Homogent material såsom definierat i Europarlamentet och Rådets direktiv 2011/65/EU, artikel 3, punkt 20.
Materialdeklaration
En förteckning över de ämnen som ingår i en komponent, vara eller blandning.
Processkemikalie
Kemikalie som inte avsiktligt tillsätts en vara eller blandning för att vara en del av funktionaliteten utan
endast är nödvändig i produktionen av en sådan vara eller blandning.
Reach
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
Vara
En vara definieras enligt Reach som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller
design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.
Ämne
Kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form.
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