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Selv om vi ikke er en fondsforvalter kan vi likevel være med å påvirke hvilke
selskaper ulike forvaltere investerer i. Alle forvaltere som tilbyr sine fond i
nettbanken vår, blir gjort kjent med hvilke krav vi stiller til dem som forvalter.

Vi har etisk merking av alle fond. I fondslisten kan du se hvilke fond som har en
positiv eller negativ etisk merking. Vi har valgt å ikke ekskluderer fond som allerede
finnes på vår fondsplattform, selv om de er merket med rød varseltrekant. Vi slipper
derimot ikke til nye fond som ikke møter våre etiske krav.

Vi ønsker å være med å påvirke forvaltere. Ved å merke enkelte fond med en rød
varseltrekant, håper vi å kunne påvirke forvaltere til å ikke investere i slike selskaper,
eller at forvaltere påvirker selskaper i en bærekraftig retning. Når vi avdekker at et
fond har investert i et selskap som vil gi en rødmerking, tar vi kontakt med forvalter.
På sikt ønsker vi at dette vil resultere i flere fond med positiv etisk merking, og
færre fond med en negativ etisk merking.

Påvirker forvaltere i en bærekraftig retning
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Av midler som er plassert i fond pr 2018, så er i 
overkant av 90 % av midlene plassert i fond som 
har en positiv ESG profil. Med en god etisk 
merking av fond, mener vi kunder enklere kan 
velge ESG positive fond. Mens ved å merke fond 
med en rød varseltrekant vil det påvirke hvilke 
selskaper ulike forvaltere investerer i. Dette vil på 
sikt være med på å redusere investeringer i fond 
med negativ ESG profil, og øke en allerede stor 
andel i fond med positiv ESG profil.

Ut fra fondsutvalg ser vi at antall fond med rød 
merking har falt i de siste årene, mens antall fond 
med positiv ESG profil har økt.  

Hvor plasserer Sbankens kunder midlene sine

Midler plassert i fond

To grønne blader
Ett grønt blad
Ett gult blad
Rød varseltrekant
Ingen merking
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Vi har valgt ut noen av våre populære 
fondsforvalterne for å vise deres etiske profil. 
Informasjonen vi har samlet, er hentet fra deres 
egne nettsider. Dette gjelder følgende forvaltere: 
DNB, KLP, Skagen, Storebrand (sammen med 
Delphi), Holberg og Alfred Berg. 

Totalt har disse fondsforvalterne 119 fond hos 
Sbanken, der samtlige er merket med grønt eller 
gult blad. Dette er altså fond som anerkjenner og 
følger internasjonale standarder for etiske og 
samfunnsansvarlige investeringer. 

Etisk merking av fond – Populære fondsforvaltere

Etisk merking av fond

To grønne blader

Ett grønt blad

Ingen merke

Ett gult blad

Rød varseltrekant
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DNB er opptatt av å opptre ansvarlig og bærekraftig. DNBs fond 
investerer ikke i tobakk, pornografi, kontroversielle våpen, 
selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller 
selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og 
normer.

Denne strategien innebærer at selskaper som DNB Liv 
investerer i skal følge:

• FNs Global Compacts 10 prinsipper

• OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

• UNEP FIs prinsipper

DNB

Etisk merking

To grønne blader 5

Ett grønt blad 31

Ingen merke* 0

Ett gult blad 0

Rød varseltrekant 0

Fondsutvalg med ekstra fokus på etikk og 
samfunnsansvar – To grønne blader

• DNB Grønt Norden: 
• Investerer i selskaper som bidrar til å løse miljøproblemer
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper

• DNB Global Lavkarbon A: 
• Globalt aksjefond med lavt karbonavtrykk og fritt for investeringer i fossil 

energi. 
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper

• DNB Miljøinvest
• Investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimautslipp
• Hovedtemaene er fornybar energi og energieffektivisering
• Fokuserer primært på energirelaterte klimautslipp
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KLP bruker deres eierskap til å påvirke selskaper til å opptre sosialt og etisk 
ansvarlig. Sånn fremmer de en bærekraftig utvikling. Investeringene 
overvåkes kontinuerlig for å avdekke brudd på KLP-fondenes retningslinjer 
for ansvarlige investeringer. Målet er å påvirke selskaper gjennom dialog til å 
endre adferd i en mer bærekraftig retning. Om påvirkning ikke hjelper, 
utelukkes selskapene fra fondenes investeringer.

Rammen for eksklusjonskriteriene er de ti prinsippene til FNs Global 
Compact, som KLP gjennom sitt medlemskap i Global Compact har forpliktet 
seg til å følge. Disse prinsippene omhandler menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

KLPs retningslinjer er i tråd med de etiske retningslinjene for Statens 
pensjonsfond utland. KLP følger derfor som regel Etikkrådets tilrådninger. 
Disse temaene er også konkretisert for næringslivet i OECDs retningslinjer 
for flernasjonale selskaper, samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter. KLP og KLP-fondene henviser ellers til spesifikke 
konvensjoner og internasjonale standarder i de konkrete 
beslutningsdokumentene om uttrekk.  

KLP

Etisk merking

To grønne blader 1

Ett grønt blad 15

Ingen merke 0

Ett gult blad 8

Rød varseltrekant 0

Fondsutvalg med ekstra fokus på etikk og samfunnsansvar – To 
grønne blader

• KLP Aksje global mer Sammfunnsansvar: 
• Fondet er et globalt aksjefond, fritt for fossil energi, våpen, tobakk, 

alkohol, pengespill og pornografi. Fondet har mål om å være et 
bredt diversifisert fond som leverer markedsavkastning og 
samtidig investerer i mer samfunnansvarlige selskaper. Fondet 
investerer i aksjer som blir rangert høyt på kriterier innen miljø, 
sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Mer 
Samfunnsansvar er det første fondet i Norge som er svanemerket.
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Skagen har en tydelig investeringsfilosofi og –prosess som bygger på sunn fornuft og 
vår overbevisning om at selskaper med en bærekraftig forretningsmodell vil gjøre 
det bedre enn sine konkurrenter på sikt. 

Alle SKAGENs fond følger deres felles konsernretningslinjer for ansvarlige 
investeringer. Når Skagens fond velger selskaper vurderes miljø-, samfunns-, og 
selskapsstyringsaspekter (ESG) før de bestemmer seg for å investere. De har også 
valgt å utelukke visse sektorer og produkter som de mener ikke er langsiktig 
bærekraftige og som er koblet til omfattende samfunns-, miljø-, eller helserisiko. I 
disse tilfellene vurderer de at det er begrenset mulighet til å påvirke selskapene i 
mer bærekraftig retning.

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN 
PRI). Tilslutning til disse prinsippene og adgangen til UN PRI's omfattende 
kunnskapsdatabase og nettverk støtter opp om omfattende innsats for å integrere 
ansvarlige investeringer i Skagens prosesser.

SKAGEN har en lang tradisjon for å engasjere seg i selskaper og være en særdeles 
aktiv eier. Det betyr i praksis at Skagen benytter seg av stemmeretten i 
generalforsamlinger og dialog med de selskapene de eier, enten i direkte møter, på 
telefon eller i skriftlig form. På denne måten deler de deres synspunkter og forsøker 
å påvirke selskapene til å gjøre forandringer innen områder som de mener bør 
forbedres. 

Skagen

Etisk merking

To grønne blader 0

Ett grønt blad 14

Ingen merke 0

Ett gult blad 0

Rød varseltrekant 0
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Storebrand

Etisk merking

To grønne blader 1

Ett grønt blad 22

Ingen merke 0

Ett gult blad 0

Rød varseltrekant 0

Vår metode
Vi satser på selskaper som er i stand til å produsere mer, for flere, med mindre 
ressurser. Det er særlig tre områder vi legger vekt på.

• Vi siler bort de verste 
Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og 
konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

• Vi plukker de beste
Gjennom våre analyser finner vi de selskapene som er bedre posisjonert for 
globale utfordringer. Disse investerer vi mer i.

• Aktivt eierskap
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til 
å påvirke til forbedring.

Storebrand investerer for øvrig ikke i selskaper som er utelukket av Norges Bank fra 
Statens pensjonsfond utland (SPU), der prinsippet for utelukkelse sammenfaller 
med Storebrand-standarden. Storebrand aktivt jobbet med å integrere FNs 
bærekraftsmål i analysene våre på bærekraftige investeringer.

Fondsutvalg med ekstra fokus på etikk og 
samfunnsansvar – To grønne blader

• Storebrand Global ESG Pluss: 
• Et fossilfritt og indeksnært globalt aksjefond som 

investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede 
markeder. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på 
konsernets modell for bærekraftrating. I modellen gis 
selskaper karakter basert på hvor godt selskapet er 
posisjonert for globale trender, bærekraftig drift og 

finansiell stabilitet.
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Bærekraft i våre investeringer
Samfunnets forventninger og krav til selskapers ansvarlighet og etiske normer har 
kommet stadig mer i fokus.

I Holberg søker vi å skape høyest mulig avkastning til våre andelseiere gjennom å 
investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig 
forretningsmodell.

For oss er det avgjørende at selskapenes ledelse har evne og vilje til å gjennomføre 
tiltak som sikrer etterlevelse av dette i et langsiktig perspektiv. Oppfyller ikke et 
selskap våre krav til bærekraft, vil vi ikke eie det.

Våre fond har konsentrerte porteføljer, noe som betyr at våre forvaltere sitter tett på 
og har god kunnskap om selskapene vi er investert i. Vi mener det er viktig og riktig at 
bærekraftsvurderingen og ansvaret for denne ligger på de som tar 
investeringsbeslutninger, i praksis våre porteføljeforvaltere. Dette sikrer tydelig ansvar 
og bevisstgjøring i investeringsprosessen.

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har nedfelt egne etiske retningslinjer for 
forvaltningen. Etikkrådet i SPU er et selvstendig og uavhengig råd som overvåker og 
vurderer om investeringer i enkeltselskaper er i strid med gjeldende etiske 
retningslinjer. Selskaper som blir ekskludert av SPU på etisk grunnlag vil også bli 
utelukket fra våre fond.

Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av 
NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Holberg

Etisk merking

To grønne blader 0

Ett grønt blad 10

Ingen merke 0

Ett gult blad 0

Rød varseltrekant 0
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Etisk investeringsprofil
• Alfred Bergs etiske investeringsprofil er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn 

til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår 
selskapets bransjetilhørighet.

• Analysen av selskapets sosiale og miljømessige standard tar særskilt hensyn til følgende kriterier og 
har til hensikt å avstå fra investeringer i selskap som i virksomheten:
• Tillater skadelige former av barnearbeid. Med skadelige former av barnearbeid menes arbeid som gjør inngrep 

på barns rett til liv, utdannelse og helse, eller som hindrer eller krenker barns fysiske, psykiske eller sosiale 
utvikling.

• Tillater tvangsarbeid.
• Bevisst diskriminerer ansatte på grunn av kjønn, rase eller religion.
• Bevisst diskriminerer ansatte som vil organisere seg i en fagforening.
• Tillater urimelige arbeidsvilkår. Dvs. arbeidsforhold som strider mot ILOs Konvensjon om arbeiderbeskyttelse 

og arbeidsmiljø, ILOs Konvensjon om minimumslønn og ILOs Konvensjon om arbeidstid.
• Bevisst bryter mot sentrale internasjonale avtaler på miljøområdet.
• Korrupsjon 

• Bransjekriterier innebærer at fondet avstår fra investeringer i selskap hvor selskapets hovedsakelige 
virksomhet utgjør:
• Alkoholindustri
• Tobakksindustri
• Våpenindustri av kontroversielle våpen
• Pornografi

Handlingsplan ved brudd på reglene
Om det skulle vise seg at et selskap som Alfred Bergs etiske fond investerer i bryter et eller flere av de etiske 
investeringsprofil, er handlingsplanen følgende: Innledningsvis vurderer man hendelsen og omfanget, samt selskapets 
tiltak for å rette på problemet. 

Alfred Berg kan også ved behov kontakte selskapet for å få selskapets egne kommentarer for aktivt å påvirke selskapet til å 
endre sin politikk. Det Etiske Investeringsråd kan konsulteres. Vår endelige beslutning kan resultere i at aksjeposten 
avhendes.

Alfred Berg

Etisk merking

To grønne blader 2

Ett grønt blad 10

Ingen merke 0

Ett gult blad 0

Rød varseltrekant 0

Fondsutvalg med ekstra fokus på etikk og samfunnsansvar –
To grønne blader

• Alfred Berg Humanfond: 
• Fondet er et ideelt aksjefond med etisk investeringsprofil. Fondet 

investerer ikke i selskaper som produserer våpen, alkohol og tobakk og 
selskaper som bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter 
menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Kriteriene er 
definert i tråd med vedtatte internasjonale konvensjoner. Det Etiske 
Investeringsråd, bestående av representanter fra ideelle 
organisasjoner, er etablert bl.a. for å være en rådgiver med henblikk på 
etiske investeringsalternativer. Fondet representerer en mulighet til å 
kombinere fondssparing med bidrag til humanitært eller annet ideelt 
arbeid.

• Sbanken Fremgang sammen
• Spar penger, og gjør en forskjell. Sparer du i Fremgang sammen fondet 

kan du spare, og samtidig bidra til at barn og unge i Norge får en bedre 
oppvekst. 


