
 
 
 

HÅLLBARHET SKANDIA 
 

SÅ HÄR BEAKTAR OCH FÖLJER VI UPP MILJÖ-, SAMHÄLLS- OCH 
STYRNINGSFRÅGOR NÄR VI INVESTERAR PENSIONSKAPITAL 
 
Skandia verkar för ett långsiktigt värdeskapande, både för våra kunder och för samhället i stort. 
 
Som investerare kan vi påverka bolag i en mer hållbar riktning själva eller tillsammans med andra kapitalägare. Vi 
kan även vara aktiva i styrelserekryteringsprocesser och på bolagsstämmor. Vår grundinställning är att vi gör mer 
nytta genom att stanna kvar som ägare och verkar för förändring, än genom att sälja av vårt innehav. 
 
Skandias policy om ägarstyrning fastställer ramarna för vårt agerande som ägare. Vi granskar regelbundet våra 
innehav utifrån vår ägarpolicy och internationella hållbarhetsrelaterade normer. Om vi identifierar bolag som inte 
följer vår ägarpolicy inleder vi ett påverkansarbete gentemot bolagen. Påverkansarbetet kan antingen göras av oss 
själva, i samverkan med andra investerare eller med hjälp av våra leverantörer ISS Ethix och GES. 
Påverkansdialoger är en långsiktig process och om aktiviteterna inte leder till en acceptabel lösning säljs 
innehavet. På Skandias hemsida redovisar vi vilka bolag vi har haft kontakt med under året. 
 
För att integrera hållbarhet i Skandias befintliga investeringar strävar vi efter att beakta ESG-relaterade risker 
och möjligheter i systematiska processer. Det gäller bland annat våra processer för hur vi arbetar med den interna 
förvaltningen, utvärderingar av våra externa förvaltare och hur vi använder extern expertis i hållbarhetsfrågor. 
Målet är att integrera ESG i alla delar av Skandias förvaltning. 
 
Skandia har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), vilket ger oss möjlighet att gå ihop med 
andra investerare för att påverka bolag till mer hållbart företagande, antingen på bolagsnivå eller i utvalda 
branschfrågor, till exempel kring palmolja, fossila bränslen eller kakao. 
 
Det finns ett antal bolag som Skandia väljer att underkänna för investering, på grund av att bolagens verksamhet 
avviker från Skandias policy om ägarstyrning. Det kan antingen bero på att bolagen inte följer de normer och 
konventioner som är vägledande för vår analys, eller att de är bolag som är involverade i branscher och 
verksamheter som Skandia exkluderar, såsom tobak, kontroversiella vapen eller kolutvinning. Skandia exkluderar 
företag vars omsättning till 30 procent eller mer kommer från utvinning av kol för energiändamål. 



 
Tack vare Skandias goda solvens och därmed finansiella förutsättningar samt långsiktigheten i våra investeringar 
har vi möjlighet att göra investeringar som bidrar till en positiv utveckling av samhället i stort. Till exempel 
investerar Skandia i svensk vindkraft, en framgångsrik cancerbehandlingsklinik som delas av flera landsting samt 
solcellsanläggningar som minskar energibehovet i vår egen fastighetsverksamhet. Skandias fastighetsbolag är 
dessutom drivande i utvecklingen av hållbart byggande, bland annat Nordens första hållbarhetscertifierade 
stadsdel, Masthusen i Malmö. 

 
SÅ HÄR TILLHANDAHÅLLER VI INFORMATION TILL DIG ANGÅENDE 
HÅLLBARA INVESTERINGAR 
 
I Skandias traditionella förvaltning tar vi ansvaret för hur spararnas pengar investeras. För att investera 
ansvarsfullt och skapa långsiktiga värden för kunder och samhället i stort arbetar Skandia med hållbarhetsfrågor 
bland annat i valet av investeringar, regelbunden utvärdering av förvaltningen och genom att påverka bolagen vi 
investerar i att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Skandias arbete för hållbara investeringar omfattar alla 
tillgångar även om förutsättningarna att bedriva arbetet varierar beroende på typ av tillgång. Vi arbetar för att 
ständigt förbättra transparensen kring vårt arbete så att du kan se hur pensionspengarna förvaltas och vilka 
ställningstaganden Skandia gör när det gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. På hemsidan kan du läsa våra 
policyer, ställningstaganden och dokument som styr vårt agerande. I en årlig hållbarhetsredovisning rapporterar 
vi hur arbetet med hållbara investeringar utvecklas så du kan få insyn i hur vi arbetar för kundernas räkning. 
 

LÄS MER OM HÅLLBARHET HOS OSS 
 
https://www.skandia.se/om-oss/hallbarhet/ 
 
UN Global Compact (UNGC) 
Skandia har undertecknat FNs principer för ansvarsfullt företagande, UN Global Compact. 
https://www.unglobalcompact.org/ 
 
UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) 
Skandia har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI. https://www.unpri.org/ 
 
Andra initiativ som Skandia har undertecknat  

• CDP 
• Montreal Carbon Pledge 

Skandia samverkar med andra investerare/kapitalägare, bland annat: 

• SIDA:s regi under paraplynamnet Swedish Investors for Sustainable Development 
• Medlemskap i Compliance Forum. (En ideell, opolitisk och nationell yrkesorganisation för 

Compliance Officers i främst finansiella företag) 

•  SWESIF (Skandia har f n en ledamotsroll) 
• Hållbart Värdeskapande. 

https://www.skandia.se/om-oss/hallbarhet/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unpri.org/
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