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S 16 ESG-POLICY 
 

1. INLEDNING 
 
De senaste åren har hållbarhet blivit en allt viktigare faktor. Hållbarhetsarbete handlar om 
ett fortlöpande förbättringsarbete som tar sin utgångspunkt i ett ställningstagande. 
Vartefter lärdomar dras och nya insikter görs kan detta ställningstagande behöva revideras 
och vidareutvecklas. Schematiskt kan processen beskrivas enligt nedan. 
 

 
SPK:s ställningstagande avseende förvaltning av tillgångarna är att SPK ska leverera hållbara 
pensioner. Det innebär att portföljen ska förvaltas så att avkastningen täcker pensions-
åtagandet och så att hållbarhetsrisker minimeras. Med hållbarhetsrisker avses främst risker 
kopplade till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer – tillsammans 
kallade ESG-faktorer1 efter sina engelska benämningar. Utöver de risker på ”samhällsnivå” 
som dessa medför, kan underlåtenhet att ta höjd för ESG-faktorer i investeringsprocessen 
för SPK:s del medföra exempelvis ryktesrisk och risk för att investeringar blir i det närmaste 
värdelösa till följd av kraftigt vikande efterfrågan till följd av t ex politiska beslut om att 
stoppa viss verksamhet av miljöskäl, s k stranded assets. 
 
ESG-faktorer ska integreras i såväl tillgångsförvaltningen som i det interna hållbarhetsarbetet 
rörande exempelvis inköp, resor och rutiner i det dagliga arbetet. SPK:s interna hållbarhets-
arbete ska motsvara de krav SPK ställer på andra. 

 
1 Environmental, Social and corporate Governance. Miljöfaktorer avser inverkan på miljö och klimat. Sociala faktorer 
inkluderar mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Företagsstyrningsfaktorer inkluderar 
aktieägarrättigheter, ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption. 
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Denna policy syftar till att vägleda verksamheten i hållbarhetsarbetet samt att ge en bild av 
ställningstaganden och vägval i hållbarhetsarbetet för SPK:s olika intressenter. Som 
komplement till policyn finns mer detaljerade riktlinjer för det interna hållbarhetsarbetet i 
separat styrdokument beslutat av VD. 
 
Policyn ska årligen ses över, vid behov revideras och fastställas av SPK:s styrelse.  

 
2. ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSARBETE  
 

SPK ska efterleva lagar och regelverk även på hållbarhetsområdet. SPK:s hållbarhetsansvarig 
har ett övergripande ansvar för SPK:s ESG-strategi och för det interna och externa 
hållbarhetsarbetet. 
 
Vägledande för SPK:s hållbarhetsarbete, såväl i förvaltningen av tillgångarna som för 
verksamheten i övrigt, ska vara de internationella riktlinjer, konventioner och normer som 
SPK har valt att följa: 

 

• FN:s Global Compact; 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, 
miljö och korruption som grundar sig på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, ILOs 
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen 
samt FNs konvention mot korruption. 

 

• OECD:s riktlinjer för multinationella företag; delvis överlappande med FN:s Global 
Compact men inkluderar även aspekter på hur företag bör hantera informationsgivning, 
konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkurrens och beskattning. 

 

• Internationella konventioner gällande kontroversiella vapen. Med kontroversiella vapen 
menas klusterbomber, personminor, kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen. 

 
I det fortlöpande hållbarhetsarbetet ska SPK dessutom beakta åtminstone ett av FN:s globala 
hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Denna innehåller 17 globala mål antagna av FN:s 193 
medlemsländer som utgör en agenda för hållbar utveckling. Eftersom klimatförändringarna 
är en av de största utmaningarna i dagsläget och dessutom medför nya och ökade risker för 
SPK:s verksamhet har mål nr 13 (”bekämpa klimatförändringarna”) högst prioritet till att 
börja med. 
 
SPK är sedan 2020 undertecknare av PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar med 
syfte att implementera och integrera ESG-faktorer i investeringsprocesser. 
 
SPK ska påverka anlitade förvaltare och leverantörer att fortlöpande utveckla och förbättra 
sitt hållbarhetsarbete. SPK ska eftersträva att undvika bolagsinvesteringar, inköp eller 
handlingar som innebär, eller riskerar att innebära, en kränkning av de internationella 
riktlinjer, konventioner eller normer som SPK har valt att följa. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsr%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6_(omgivning)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Korruption
https://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_deklaration_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna
https://sv.wikipedia.org/wiki/ILO
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Om en kränkning bedöms föreligga ska SPK i första hand föra en dialog i syfte att påverka 
förvaltare och leverantörer att följa dessa riktlinjer, konventioner och normer. Att 
omedelbart avyttra fondinnehavet, eller avsluta avtalet med leverantören, riskerar att inte 
leda till någon förbättring så i normalfallet blir en avyttring eller uppsägning av avtalet 
aktuell först efter att genomförd dialog visat sig resultatlös.  
 
3.  HANTERING AV HÅLLBARHETSRISKER I KAPITALFÖRVALTNINGEN 
 

3.1 Generellt  
 

SPK arbetar generellt med fondlösningar. Det medför att direkt påverkan på enskilda 
bolagsinnehav normalt sett inte låter sig göras. SPK:s hållbarhetsarbete i förvaltningen av 
tillgångarna ska därför fokusera på: 
 

• bedömning av att förvaltarnas hantering av hållbarhetsfrågor är förenlig med denna 
policy redan innan första investering görs 

• kontinuerlig utvärdering och uppföljning av anlitade förvaltares hållbarhetsarbete 

• granskning av fondernas bolagsinnehav utifrån internationella riktlinjer, konventioner 
och normer 

• granskning av fondernas bolagsinnehav utifrån vissa exponeringsgränser som fastställts 
av SPK  

 
Årligen ska en mätning göras av koldioxidavtrycket (CO2 avtrycket) avseende vissa 
tillgångsslag i portföljen, i enlighet med Svensk Försäkrings rekommendation. För 
närvarande mäter vi CO2 avtryck i aktieportföljen och i ränteportföljen avseende 
företagsobligationer. Målet är att CO2 avtrycket för respektive portfölj ska vara lägre än för 
respektive jämförelseindex. Om CO2 avtrycket bedöms vara för högt ska SPK föra dialog med 
berörda förvaltare i syfte att minska avtrycket i portföljen. 
 
Som fondandelsägare kan inte SPK utöva den ägarstyrning som deltagande på 
bolagsstämmor möjliggör. Men för att i någon mån utöva påverkan på bolagsledningar ska 
SPK tillsammans med andra investerare delta i en påtryckningsgrupp, för närvarande 
administrerad av ISS-Ethix. 
 
3.2 Implementering i externa förvaltningsuppdrag 
 

SPK strävar efter att samtliga förvaltare som anlitas ska vara undertecknare av PRI och 
förvaltares hantering av hållbarhetsfrågor ska ingå vid analys och utvärdering av förvaltare.  
 
SPK ska sträva efter att undvika investeringar i bolag som bedöms kränka internationella 
riktlinjer, konventioner och normer. Detta gäller även bolag som bedöms vara inblandade i 
produktion, distribution eller tjänster relaterade till kontroversiella vapen.  
 
Därutöver ska vissa exponeringsgränser tillämpas avseende: 

 
- Fossila bränslen, kolbrytning och okonventionella utvinningsmetoder som oljesand 

och arktisk borrning 
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- Pornografi 
- Tobak  
- Cannabis för rekreation 

 
Där SPK bedömer att det finns en kränkning av internationella riktlinjer, konventioner och 
normer eller att det finns avvikelser gällande fastställda exponeringsgränser ska SPK påverka 
förvaltaren att vidta åtgärder, antingen genom att avveckla innehavet eller genom att 
upprätta en trovärdig handlingsplan som förväntas leda till en tydlig förbättring. Om ingen 
förändring skett senast vid nästa uppföljning kommer SPK att avveckla fondinnehavet under 
ordnade former. 
 
Aktuella exponeringsgränser framgår av bilaga. 
 
3.3 Uppföljning 
 

Uppföljning av ovanstående ska göras genom årlig granskning av samtliga fonders 
bolagsinnehav i SPK:s tillgångsportfölj. 

 

Underlag för SPK:s bedömningar utgörs av granskningsrapporter från den samarbetspartner 
SPK har valt, för närvarande ISS-Ethix. 

 
4.  RAPPORTERING OCH INFORMATION 
 

SPK ska vara publika med aktuell information om föreningens pågående hållbarhetsarbete. I 
enlighet med detta ska SPK årligen upprätta en hållbarhetsrapport som en del av 
årsredovisningen samt delge relevant information på hemsidan. 
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S 16 ESG-POLICY: BILAGA 
 
Vid granskningen av fondernas bolagsinnehav skiljs på typen av involvering som 
bolagets omsättning är relaterat till: 
E = exploatering 
P = produktion 
D = distribution 
T = tjänster 
 
Nedan anges vilka gränser som ska tillämpas beroende på typ av exponering och 
typ av involvering. 
 

Klimatrelaterade 
exponeringar 

Gräns för andel av bolagsomsättning 

E P D T 

Fossila bränslen  25% 50% 50% 

Kolbrytning  5%  25% 

Oljesand 0% 0%  5% 

Arktisk borrning 0% 0%   

 
 

Socialt relaterade 
exponeringar 

Gräns för andel av bolagsomsättning 

E P D T 

Pornografi  0% 5% 5% 

Tobak  0% 5% 5% 

Cannabis, rekreation  0% 5% 5% 
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