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Skandias kommentar kring Fair Finance Guides granskning av Arktis
I en ny granskning kartlägger Fair Finance Guide svenska finansaktörers kopplingar till energibolag
med verksamhet i Arktis. Skandia är en av de granskade aktörerna.
Skandia har antagit en klimatfärdplan som tydliggör vår ambition om en förvaltning i linje med
Parisavtalet. Ett första etappmål för Skandia Liv är att minska de fossila tillgångarna med 75% till
2025 och samtidigt fördubbla de gröna investeringarna. Det innebär att vi som ett första steg har
analyserat energibolag utifrån deras vilja och förmåga att ställa om i linje med Parisavtalet, vilket
resulterat i att vi valt bort ytterligare 25 bolag, bland dem stora oljebolag. Samma bolag har valts
bort för Skandia Fonder.
Vi väljer bort energibolag som genom sin verksamhet och/eller sitt beteende enligt oss har
betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets mål och scenarier och
som därmed även är särskilt dåligt rustade för framtiden. Eventuell utvinning i norra Arktis är en av
flera parametrar som vi tar med i den sammanvägda bedömningen, tillsammans med exempelvis
bolagens lobbying för och emot klimatregleringar. Enligt den kunskapsbild vi har så ser riskbilden
olika ut i olika delar av Arktis såväl som i olika delar av den fossila sektorn och vi har inledningsvis valt
att välja bort de bolag där vi bedömer att riskerna är allra störst, både miljömässigt och finansiellt.
Utifrån den information vi har tillgänglig har vi än så länge inte identifierat någon omfattande
kommersiell aktivitet i norra Arktis och därför inte heller haft skäl att välja bort något bolag enbart på
grund av bolagets närvaro i dessa områden. Det här är ett första steg och fler steg kommer att tas i
den här riktningen mot målet att minska de fossila tillgångarna med 75% till 2025.
För kunder som vill spara helt fossilfritt erbjuder vi både aktiva och indexnära fossilfria fonder med
hållbarhetsfokus. Dessa fonder täcker in alla stora och viktiga aktiemarknader. Vår ambition är att
alla Skandias egna fonder ska ha hållbarhetsfokus senast 2023.
Skandia bedriver ett omfattande påverkansarbete gentemot bolag, och i det arbetet är klimat ett
fokusområde. Under 2019 adresserade vi miljö- och klimatfrågor med närmare 300 bolag. Tidigare
har vi även deltagit i ett påverkansprojekt för att begränsa prospektering i känsliga arktiska områden
samt för att bolagen ska öka transparensen kring hur eventuella prospekteringslicenser i Arktis ligger
i linje med klimatmålen.
Läs mer om Skandias ställningstaganden och påverkansarbete på klimatområdet genom länkarna
nedan.
Ytterligare information
• Ställningstagande fossila bränslen (länk)
• Ståndpunkt i klimatfrågan (länk)
• Exkluderingslista (länk)
• Redovisning av påverkansaktiviteter gentemot bolag (länk)

