
 

Senast uppdaterad av Maria Letmark 

Beslutad av Styrelsen 2022-10-28 

Sign VD  

 

S 16 HÅLLBARHETSPOLICY  Sidan 1 av 6 
 

 

 
 

S 16 HÅLLBARHETSPOLICY 
 

1. INLEDNING 
 
SPK:s 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 förvaltningen av tillgångarna är att SPK ska leverera 
hållbara pensioner. Det innebär att portföljen ska förvaltas så att avkastningen täcker 
pensionsåtagandet samtidigt som hållbarhetsrisker minimeras, och dessutom ska hänsyn tas 
till så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Med 
hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade (ESG efter de 
engelska beteckningarna) händelser eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle 
ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Med 
hållbar utveckling avses, enligt FN:s definition1, ”en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  
 

 
1 Begreppet hållbar utveckling myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling och definierades i den så kallade Bruntland-
rapporten Vår gemensamma framtid som gavs ut 1987. 
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Underlåtenhet att integrera hållbarhetsrisker i investeringsprocessen kan medföra 
exempelvis ryktesrisk och risk för att investeringar tappar i värde till följd av t ex politiska 
beslut om att stoppa viss verksamhet av miljöskäl, så kallade stranded assets. Vidare kan t ex 
svag bolagsstyrning i det bolag där investeringen gjorts påverka bolagets aktiekurs negativt.  
 
Att ta hänsyn till klimatförändringar blir allt viktigare för såväl företag som investerare  
eftersom insikten har ökat om att klimatförändringar innebär väsentliga risker. Politiska 
åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i världsekonomin innebär omställningsrisk för 
företag och sektorer som inte anpassar sig. Fysiska risker, som beror på fysiska effekter av 
klimatförändringar såsom extremväder, stigande havsnivå eller förlust av biologisk mångfald, 
kan få betydande påverkan på företag, anställda och verksamheter i såväl leverantörskedja 
och produktionsled som i kundledet.  
 
På samma sätt som SPK:s investeringar påverkas utifrån av risker och möjligheter så har 
också investeringarna påverkan på samhälle, miljö och klimat och det är därför av största 
vikt att SPK:s tillgångar investeras på ett ansvarsfullt sätt. I SPK:s hållbarhetsarbete inom 
kapitalförvaltningen ska ingå bedömning av fondförvaltares integrering av hållbarhetsrisker 
och beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer2, såväl vid 
analys av nya fondförvaltare i SPK:s egen investeringsprocess som fortlöpande vid 
uppföljning av våra anlitade förvaltares hållbarhetsarbete.  
 

Hållbarhetsfaktorer ska också beaktas i det interna hållbarhetsarbetet rörande exempelvis 
inköp, resor och rutiner i det dagliga arbetet. SPK:s interna hållbarhetsarbete ska leva upp till 
motsvarande krav som SPK ställer på andra. 
 
SPK främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper och ska tillhandahålla finansiella produkter 
klassificerade som artikel 8-produkter enligt den så kallade Disclosureförordningen3. 
Hållbarhetsrelaterade egenskaper innebär egenskaper relaterade till miljö och klimat, sociala 
och styrningsrelaterade egenskaper. Främjande av dessa egenskaper innebär att agera på ett 
sätt som bidrar positivt till dessa. Produkter som främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper 
behandlas i artikel 8 i Disclosureförordningen, medan artikel 9 rör produkter som har 
hållbarhet som mål. 
 
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 
styrdokument V 16 ”Riktlinjer för internt hållbarhetsarbete”. Vidare finns i styrdokument      
V 49 ”Policy för praktisk hantering av hållbarhetsfrågor” SPK:s policy för integrering av 
hållbarhetsrisker, beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 
och främjande av hållbarhetsrelaterade och sociala egenskaper, i enlighet med 
Disclosureförordningen. 
 
Denna policy ska årligen ses över, vid behov revideras, och fastställas av SPK:s styrelse.  

 
2 Hållbarhetsfaktorer kan vara miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning 
av korruption och mutor. 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella 
sektorn. 
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2. ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSARBETE  
 

SPK:s hållbarhetsansvarig har ett övergripande ansvar för SPK:s hållbarhetsstrategi 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 följer: 

 

• FN:s Global Compact; 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, 
miljö och korruption som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s 
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen 
samt FN:s 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 de 17 
globala hållbarhetsmål som antagits av FN:s medlemsländer och som utgör en agenda för 
hållbar utveckling, Agenda 2030. Eftersom klimatförändringarna är en av de största 
utmaningarna i dagsläget och dessutom medför nya och ökade risker för SPK:s verksamhet 
ska SPK till att börja med främst beakta mål nr 13 (”bekämpa klimatförändringarna”). 
Därmed ska så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser för miljörelaterade 
hållbarhetsfaktorer ha högst prioritet för oss just nu, vilket medför ett fokus på att mäta och 
följa upp våra fonders koldioxidavtryck. 
 
SPK är sedan 2020 undertecknare av det FN-stödda initiativet Principles for Responsible 
Investment (PRI). Det innebär att vi ska följa sex vägledande principer för ansvarsfulla 
investeringar med syfte att implementera och integrera miljöfaktorer, sociala faktorer och 
företagsstyrningsfaktorer i investeringsprocesser.  
 
För mer detaljerad information om ovanstående riktlinjer, konventioner och normer, se 
Bilaga 1. 
 
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 följer. 
 
Om en kränkning bedöms föreligga ska SPK i första hand föra dialog i syfte att påverka 
berörd förvaltare att följa dessa riktlinjer, konventioner och normer. Om SPK bedömer att en 
förvaltare inte agerar i enlighet med vår hållbarhetspolicy, kan ett så kallat gult kort utdelas. 

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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Det ger en viktig signal till berörd förvaltare och innebär tätare dialog och uppföljning samt 
en förväntan om relevanta åtgärder avseende utestående observationer i förvaltarens 
portfölj. Att omedelbart avyttra fondinnehavet, eller avsluta avtalet med en leverantör som 
inte lever upp till hållbarhetskraven, 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.  
 
SPK ska stödja omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi och bidra till Parisavtalets mål4 
om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen. Vi eftersträvar därför att vår 
mätbara tillgångsportfölj ska vara i linje med Parisavtalet med netto noll-utsläpp5 år 2050. I 
linje med detta ska SPK göra ansvarsfulla investeringar och bedriva påverkansarbete. I 
påverkansarbetet ingår försök att påverka våra fondförvaltare till aktivt engagemang och 
konkreta åtgärder för minskad exponering mot fossila bränslen och stegvis minskade utsläpp 
från investeringar i de fonder där vi är andelsägare.  
 
Ett ytterligare led i påverkansarbetet är att SPK sedan september 2021 stöder Climate Action 
100+, ett globalt investerarlett initiativ för att påverka världens största utsläppare av 
växthusgaser att vidta nödvändiga åtgärder för att minska klimatförändringen. Som 
”supporter” har SPK inget engagemang direkt mot företagen, men ska istället försöka 
påverka SPK:s anlitade förvaltare att också gå med i initiativet och i sin tur engagera sig mot 
de utsläppande bolagen. 
 
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. 

 
3.  HANTERING AV HÅLLBARHETSRISKER I KAPITALFÖRVALTNINGEN 
 

3.1 Generellt  
 

SPK arbetar generellt med fondlösningar. Hållbarhetsarbetet inom kapitalförvaltningen 
fokuserar därför på kontinuerlig utvärdering och uppföljning av anlitade fondförvaltares 
hantering av hållbarhetsfrågor och integrering av hållbarhetsrisker. Vi ska försöka påverka 
våra fondförvaltare att kontinuerligt utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete vilket 
innebär en indirekt påverkan på bolag. 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 

 
4 Parisavtalets mål är att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till långt under 2° C över förindustriella nivåer, med 
ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5° C. 
5 Netto noll-utsläpp betyder så låga utsläpp som möjligt, där det som ändå släpps ut kompenseras med ”negativa utsläpp” eller kolupptag 
på annat vis. På så vis blir de totala utsläppen “noll”. 
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• granskning av fondernas bolagsinnehav utifrån vissa exponeringsgränser som fastställts 
av SPK  

 
Årligen ska en mätning göras av koldioxidavtrycket avseende vissa tillgångsslag i portföljen, i 
enlighet med Svensk Försäkrings rekommendation. För närvarande är mätning av 
koldioxidavtryck möjlig i aktieportföljen och i ränteportföljen avseende företagsobligationer. 
Målet är att koldioxidavtrycket för respektive portfölj ska vara lägre än för respektive 
jämförelseindex. Om koldioxidavtrycket bedöms vara för högt ska SPK föra dialog med 
berörda förvaltare i syfte att minska avtrycket i portföljen. 
 
3.2 Implementering i externa förvaltningsuppdrag 
 

SPK ska sträva efter att samtliga förvaltare som anlitas ska vara undertecknare av PRI och 
därmed följa givna principer för ansvarsfulla investeringar. SPK främjar hållbarhetsrelaterade 
egenskaper och vi eftersträvar därmed också att de fonder vi investerar i ska vara eller vara 
på väg att bli klassificerade som artikel 8 eller 9 enligt Disclosureförordningen.  
 
Vid analys och utvärdering av förvaltare ska bedömning av förvaltarens hantering av 
hållbarhetsfrågor ingå, liksom utvärdering av förvaltarens hantering av hållbarhetsrisker och 
beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Hur detta ska gå 
till beskrivs närmare i V 49 ”Policy för praktisk hantering av hållbarhetsfrågor”. 
 
SPK ska sträva efter att undvika investeringar i bolag som bedöms kränka de internationella 
riktlinjer, konventioner och normer som beskrivs i bilaga 1. 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 
- Pornografi 
- Tobak  
- Cannabis för rekreation 

 
Aktuella exponeringsgränser framgår av Bilaga 2. 
 
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. För 
fonder som har fått observationer för kränkning eller avvikelse i den årliga 
portföljgranskningen kommer detta att följas upp ytterligare en gång under året. 
 
Om ingen förändring skett eller om ingen information för uppföljning tillhandahållits senast 
vid nästa uppföljning kan SPK utdela ett gult kort eller avveckla fondinnehavet under 
ordnade former. 
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3.3 Uppföljning 
 

Uppföljning av ovanstående ska göras genom granskning, minst årligen, av bolagsinnehaven i 
samtliga fonder i SPK:s tillgångsportfölj. 

 

Underlag för SPK:s bedömningar utgörs av granskningsrapporter från den samarbetspartner 
SPK anlitat.  

 
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. 
 
Information i enlighet med Disclosureförordningen ska ges bland annat på hemsidan under 
https://www.spk.se/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar/disclosureforordningen/.  
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S 16 HÅLLBARHETSPOLICY: BILAGA 1 
 
Internationella riktlinjer, konventioner och normer som SPK följer: 
 
Principles for Responsible Investment 
1. Vi ska beakta miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade aspekter i våra 
investeringsanalyser och placeringsbeslut. 
2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljörelaterade-, sociala och 
ägarstyrningsrelaterade aspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete. 
3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljöfrågor, sociala frågor samt 
ägarstyrning hos de företag som vi placerar i. 
4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen. 
5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt. 
6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa 
principerna. 
 
UN Global Compact  
10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och 
korruption som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s 
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-
deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 
 
Mänskliga rättigheter: 
1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för 
företagens inflytande. 
2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga 
rättigheter. 
Arbetsrätt: 
3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 
4. Eliminera alla former av tvångsarbete. 
5. Avskaffa barnarbete. 
6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. 
Miljö: 
7. Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem. 
8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. 
9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik. 
Motverka korruption: 
10. Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och 
mutor. 
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OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
Regeringars gemensamma rekommendationer till multinationella företag. Delvis 
överlappande med FN:s Global Compact, men inkluderar även aspekter på hur 
företagen bör hantera informationsgivning, konsumentintressen, vetenskap och 
teknik, konkurrens och beskattning. Målsättningen med riktlinjerna är att 
säkerställa att de multinationella företagens verksamhet är i samklang med 
regeringens politik, att stärka förutsättningarna för ett ömsesidigt förtroende 
mellan företagen och de samhällen där de är verksamma, att bidra till att 
förbättra klimatet för utlandsinvesteringar och att förstärka företagens bidrag till 
hållbar utveckling. 
 
Fördraget om ickespridning av kärnvapen  
Avtalet har tre grundpelare: Icke-spridning, avväpning samt rätten att använda 
kärnenergi för fredliga ändamål.  
 
Konventionen om biologiska vapen  
Förbud mot utveckling, produktion och lagring av vissa biologiska vapen och 
ställer krav på att förstöra befintliga lager. 
 
Konventionen om kemiska vapen  
Förbud mot produktion, lagring och användning av vissa kemiska vapen. 
 
Ottawakonventionen  
FN:s vapenhandelsfördrag: Totalförbjuder användning, lagring, produktion, och 
överföring av antipersonella minor (truppminor). Den innehåller också 
bestämmelser om förstöring av truppminor, minröjning och bistånd till minornas 
offer. 
 
Osloavtalet 
Konvention som förbjuder användandet av klusterammunition. 
 
Agenda 2030 
17 globala mål för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 
september 2015. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av 
hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 
 
1. Ingen fattigdom 
2. Ingen hunger 
3. God hälsa och välbefinnande 
4. God utbildning 
5. Jämställdhet 
6. Rent vatten och sanitet för alla 
7. Hållbar energi för alla 
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
10. Minskad ojämlikhet 
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11. Hållbara städer och samhällen 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 
16. Fredliga och inkluderande samhällen 
17. Genomförande och globalt partnerskap 
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S 16 HÅLLBARHETSPOLICY: BILAGA 2 
 
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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