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Swedbank Robur kommenterar Swedwatchs undersökning ”Blir 
guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål” 

 
Swedbank Robur vill som aktiv ägare verka för att bolag ska hantera sina hållbarhetsrisker och 
klimatfrågan är en viktig hållbarhetsfråga för oss.  Vi tycker att det är bra med Swedwatchs rapport 
som sätter fokus på de utvecklingsområden som finansbranschen har inom klimatområdet.  Vi 
noterar att Swedwatch ser Swedbank Robur som en av de tre aktörer i branschen som utvecklat 
processer för hållbara investeringar där klimat ingår. 
 
Vi har nyligen avslutat ett arbete med att beräkna klimatavtrycken för våra fonder med aktieinnehav 
vilket är ett 50-tal aktie- och blandfonder.  Under våren kommer vi att redovisa resultaten externt så 
att den klimatintresserade spararen ska kunna se vilka fonder som äger bolag med låga respektive 
höga utsläpp av klimatpåverkande gaser.  Vi har även skrivit under Montreal Carbon Pledge, vilket är 
ett internationellt initiativ för investerare där vi förbinder oss att redovisa våra klimatutsläpp senast 
under september 2015. Idag finns det inte någon standardiserad metod för beräkning och 
redovisning av fonders klimatavtryck och vi ser att det därför finns ett behov av att branschen 
samarbetar för en standardisering. 
 
För de sparare som vill att hållbarhet (inklusive klimat) ska vara avgörande för investeringsbeslutet 
rekommenderar vi våra hållbarhetsfonder inom fondfamiljen Ethica. Under 2014 tog vi ytterligare ett 
steg, genom att klimatanalysera våra hållbarhetsfonder och med resultatet som underlag höja kraven 
på bolagens klimatarbete. Som konsekvens sålde vi av flera innehav i våra hållbarhetsfonder under 
hösten 2014. För institutionella kunder har vi också en fossilfri fond (Talenten).  
 
För alla våra fonder är vår huvudstrategi att påverka företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Under 2014 kontaktade vi över 300 bolag för att påverka deras hållbarhetsarbete och vi bedömde 
många fler. Många av de bolagen hade koppling till olja, kol och gas och/eller hade stora 
koldioxidutsläpp. Vår ståndpunkt ”Produktion av fossil olja och gas” ligger till grund för vår dialog 
med bolag med fossila produkter med fokus på utvinning av okonventionell och svårtillgänglig fossil 
olja och gas som exempelvis oljesand, djuphavsborrning, utvinning i Arktis och i konfliktområden. Vår 
ståndpunkt ”Klimatpåverkan och energianvändning” uttrycker vår syn att alla bolag oavsett bransch 
borde göra energikartläggningar, handlingsplaner för att minska sin energiförbrukning samt om 
möjligt konvertera till förnyelsebart. 
 
I Swedwatchs rapport återfinns klimatberäkningar utförda av South Pole för tre av våra fonder. De 
beräkningarna är enbart delvis relevanta idag eftersom klimatberäkningar är ögonblicksbilder. 
(Klimatberäkningarna visar fondens påverkan på klimatet baserat på hur innehaven ser ut vid just 
beräkningstillfället. Ändras innehaven så ändras klimatavtrycket beroende på vilka innehav som säljs 
eller köps.) Ethica Global beräknade vi klimatavtrycket på under sommaren 2014 och vi har under 
hösten gjort justeringar i portföljen för att få ned klimatutsläppen. Ethica väljer de bolag som har det 
bästa bolagen i varje bransch utifrån en rad hållbarhetsaspekter och under hösten 2014 valde vi att 
ytterligare skärpa klimatkraven. Det resultat som visas i Swedwatch rapport bygger på ett år gammal 
data och ger inte en rättvisande bild av Ethica Globals klimatavtryck som idag är lägre. 
 
Kontakta oss gärna på hallbarhet@swedbankrobur.se och läs mer på vår webbplats: 
http://www.swedbankrobur.se/om-swedbank-robur/ansvarstagande-kapitalforvaltare/index.htm 
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