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Vårt mål

SEB IM har åtagit sig att på en aggregerad nivå nå 
netto-noll växthusgasutsläpp till 2040 för våra 
investeringsfonder.

För att förverkliga detta har vi även satt upp delmål 
(basår 2019)

• 2025 minskat utsläpp av växthusgaser med 50 %
• 2030 minskat utsläpp av växthusgaser med 75 %

Under 2021 gick vi också med i initiativet Net Zero Asset 
Managers.

Vår strategi

Vi använder oss av flera metoder för att ställa krav på 
och uppmuntra företag att möta våra förväntningar: 
SEB IM:s fundamentala hållbarhetsbetyg integreras i 
investeringsbeslut så att vi kan identifiera och investera 
i företag som har en strategisk syn på hållbar utveckling, 
ohållbara företag och affärsmodeller utesluts och vi 
identifierar företag som vi kan samarbeta med genom 
aktivt ägarskap i syfte att stödja omställning till en 
hållbar ekonomi. Därmed ska vi:

1. Förvalta våra produkter enligt Parisavtalet, 
men sikta på att nå nettonollutsläpp i alla våra 
produkter redan till år 2040.  Det är vår övertygelse 
att klimatmedvetna investeringsprinciper och 
förvaltning i linje med Parisavtalet över tid kommer 
att minska risker och ge bättre avkastning till våra 
intressentgrupper. Ambitionen är att i grunden 
bedöma företags och affärsmodellers motståndskraft 
gentemot klimatrisker på sektornivå och att använda 
klimatscenarier som ett analysverktyg. Vi strävar 
efter att basera klimatrelaterade affärsbeslut på 
vetenskapliga klimatmodeller. 

2. Leda kapitalflöden till klimatlösningar, 
motståndskraftiga affärsmodeller och 
omställningsbolag.  För att kunna ta tillvara 
klimatrelaterade möjligheter avser vi öka 
exponeringen mot företag och affärsmodeller 
som aktivt bidrar till att mildra och anpassa sig 
till klimatförändringarna, som tillhandahåller 
klimatlösningar som hjälper till att minska 
koldioxidavtrycket eller som bygger på 
värdeskapande utifrån ett intressentperspektiv.

3. Välja bort investeringar från verksamheter som 
har särskilt stor negativ påverkan på klimatet. Vi 
kommer att genomföra en fullständig genomlysning 
av våra investeringars klimatpåverkan och aktivt 
följa upp företagens utveckling och harmonisera med 
regelverksändringar.  Vi anser inte att exkludering 
av alla sektorer med stora klimatrisker är den enda 
vägen framåt men vi väljer bort att investera i vissa 
affärsmodeller eller produkter som påverkar klimatet 
särskilt negativt, vilket bland annat innefattar 
fossila bränslen. Vi anser att företag som sätter 
vetenskapligt baserade mål och har trovärdiga 
omställningsplaner för att övergå till förnybara 
affärsmodeller kan inkluderas i investeringsuniverset. 
Affärsmodeller eller produkter som påverkar 
klimatet negativt kommer att utvärderas löpande 
och SEB IM:s hållbarhetspolicy återspeglar rådande 
ställningstaganden.  

SEB IM investerar inte i företag som använder sig av 
lobbying för att motverka klimatåtgärder som vidtagits 
för att minska den globala uppvärmningen, förutsatt att 
dessa är skäliga och i linje med SEB IM:s åtaganden1.

4. Uppmuntra bättre beredskap och motståndskraft 
i affärsmodeller, genom aktivt ägarskap. Vi anser 
att dialog och aktivt ägarskap är en konstruktiv 
process för att skapa långsiktigt hållbara värden 
för investerare. Aktivt ägarskap bidrar till positiva 
förändringar i företagens beteenden kopplade till 
hållbarhetsåtaganden, vilket skapar mervärde på lång 
sikt. I vår roll som aktiva ägare strävar vi också efter 
att skydda andelsägarnas gemensamma intresse 
genom att påverka företag i deras hållbarhetsarbete. 
Vi har antingen en löpande direkt dialog med 
ledningsgrupper och styrelser eller samarbetar med 
andra investerare utanför Norden via olika forum som 
t.ex IIGCC och UN PRI.  

 

SEB IM strävar efter att skapa en transparent produkt- 
och kommunikationsstrategi med våra andelsägare 
vad gäller vår grundläggande syn på hållbar utveckling 
och klimatförändringar. Vår ambition är att anpassa 
verksamhet, produktsortiment och investeringar genom 
att ta tillvara affärsmöjligheter som omställningen till en 
ny verklighet innebär. 

Klimatförändringarna är den största utmaningen för världen idag. Det finns tydliga vetenskapliga 
bevis som pekar på omfattande risker för planeten, där vissa regioner, folkgrupper och ekonomiska 
sektorer redan påverkas på ett väsentligt sätt. Klimatförändringarna innebär också en risk för den 
långsiktiga finansiella stabiliteten. SEB Investment Management (SEB IM) vill bidra till att påskynda 
minskningen av den globala ekonomins utsläpp av växthusgaser samtidigt som vi upprätthåller 
vårt åtagande som förvaltare, att långsiktigt leverera god, riskjusterad avkastning. För att begränsa 
den globala uppvärmningen till 1,5°C över preindustriell temperatur, måste samhällen och företag 
minska sina CO2-utsläpp och nå nettonollutsläpp år 2050. Detta mål kommer att få långtgående 
konsekvenser för den reala ekonomin och för investerare.  

1SEB IM använder “InfluenceMap” i syfte att bedöma sådan negativ lobbyverksamhet. 
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