
 
 
 

HÅLLBARHET SEB 
 
 

SÅ HÄR BEAKTAR OCH FÖLJER VI UPP MILJÖ-, SAMHÄLLS- OCH 
STYRNINGSFRÅGOR NÄR VI INVESTERAR PENSIONSKAPITAL 
 
Din tjänstepension ska under en lång tid vara placerad för att ge dig en bra pension och är samtidigt med och 
formar den värld som du kommer att leva i som pensionär. När du pensionssparar i en traditionell försäkring hos 
Pension & Försäkring i SEB är det vi som sållar fram, utvärderar och väljer investeringsalternativen. Vi ser 
långsiktigt på de möjligheter och risker som möter oss i en föränderlig omvärld. 
 
Vi tror att i det långa perspektiv förvaltning av pensionskapital innebär, kommer det att gynna våra 
pensionssparares avkastning att också väga in hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Integreringen i 
investeringsanalysen betyder att vi utöver finansiella aspekter också utvärderar investeringens påverkan på miljön, 
människor och det omgivande samhället. 
 
Genom att vi är en del av SEB-koncernen, som är en av Nordens största kapitalförvaltare, kan vi med vår 
gemensamma finansiella storlek utöva ett positivt inflytande på de företag vi investerar i. Det är vårt ansvar att 
agera som en aktiv och ansvarsfull ägare. Vi är övertygade om att företag som arbetar med att hantera miljö, 
affärsetik och socialt ansvarstagande kommer att vara mer framgångsrika på kort och lång sikt. 
 
I vårt arbete med hållbara investeringar utgår vi från internationella konventioner och riktlinjer så som FN:s 
Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de FN-stödda principerna för ansvarsfulla 
investeringar (PRI). 
 
Vi följer upp våra investeringar utifrån miljö-, samhälls- och styrningsfrågor på ett flertal sätt. Bland annat 
genom att vi mäter aktieportföljens koldioxidavtryck, hur stor andel av vi har i hållbara påverkansinvesteringar, t 
ex mikrofinansiering, och hur många entreprenörer i utvecklingsländer dessa når. Vi följer också upp vårt 
ägararbete i valberedningar och röstning på bolagsstämmor, bland annat i form av hur många kvinnor det finns i 
styrelser där SEB är aktiv i valberedningen. Påverkansinvesteringar (impact investments) är ett fokusområde i 
traditionell försäkring, vilket innebär att vi placerar pensionspengarna i investeringar som vi bedömer kan skapa 
bra finansiell avkastning och samtidigt bidra till en mer hållbar utveckling inom miljö, samhälle eller social 



utveckling. Det gör vi bland annat genom investeringar i så kallade gröna obligationer, förnyelsebar energi och 
mikrofinansieringslån. Just nu har vi drygt fem procent av portföljen i denna typ av investeringar. 
 

SÅ HÄR TILLHANDAHÅLLER VI INFORMATION TILL DIG ANGÅENDE 
HÅLLBARA INVESTERINGAR 
 
På vår hemsida, sebgroup.se, kan du som kund hitta information om hur vi arbetar med hållbara investeringar 
utifrån tre huvudperspektiv: hur vi väljer in investeringar, vad vi väljer bort och hur vi långsiktigt arbetar för att 
påverka bolag i en hållbar riktning. För vår traditionella försäkring beskriver vi också hållbarhetsarbetet utifrån 
olika tillgångsslag på en särskild hemsida, där vi även publicerar vår hållbarhetspolicy och vårt koldioxidavtryck. 
Vi kommunicerar också i frågor kring hållbara investeringar genom kundutskick och i årsbesked.  I SEB:s årliga 
koncerngemensamma hållberhetsrapport redovisar vi vilka hållbarhetsmål traditionell försäkring arbetat med 
under året och hur dessa har uppfyllts. 
 

LÄS MER OM HÅLLBARHET HOS OSS 
 
https://sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar/organisation/vara-
divisioner/livforsakringsverksamheten/ansvarsfullt-och-aktivt-agande-i-pension-forsakring 
 
https://sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar/organisation/vara-divisioner/om-fondbolaget-seb-im-ab/vart-
agararbete 
 
UN Global Compact (UNGC) 
SEB har på koncernnivå undertecknat FNs principer om ansvarsfulla investeringar, UN Global Compact 
(UNGC) https://www.unglobalcompact.org/, vilket omfattar SEB Pension och Försäkring AB. 
 
UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) 
SEB har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI. https://www.unpri.org/ 
 
Andra initiativ som SEB har undertecknat på koncernnivå - vilket omfattar SEB Pension och Försäkring AB 

• OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
https://www.oecd.org/corporate/mne/MNEguidelinesSVENSKA.pdf 

• FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI), http://www.unepfi.org/ 
• Ekvatorprinciperna (EP), http://www.equator-principles.com/ 
• Carbon Disclosure Project (CDP), https://www.cdp.net/en 
• CDP Water Disclosure, https://www.cdp.net/en/water 
• FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
• 2014 Global Investor Statement on Climate Change, 

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/GlobalInvestorStatementOnClimateChange.pdf 
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• ICC:s Näringslivsprogram för hållbar utveckling, https://iccwbo.org/publication/icc-business-charter-
for-sustainable-development-2015/ 

• Montreal Carbon Pledge, http://montrealpledge.org/ 
• Svenska Finanskoalitionen mot barnsexhandel, http://www.finanskoalitionen.se/ 
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