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Miljörelaterade och sociala egenskaper i traditionell 
försäkring 
SEB Pension och Försäkring AB tillhandahåller traditionell försäkring som 
främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. I vår investerings-
process beaktas miljö- och bolagsstyrningsfaktorer samt sociala 
faktorer. I investeringsbesluten analyseras både eventuella negativa 
konsekvenser på dessa faktorer och investeringens hållbarhetsrisker, då 
hållbarhetsriskerna på sikt förväntas påverka avkastningen. Särskilt 
fokus läggs vid att analysera investeringens negativa påverkan på miljö 
och klimat.  
I den traditionella försäkringen arbetar vi med hållbarhetsfrågor 
integrerat över alla tillgångsslag i placeringsportföljerna. Förvaltningen 
av den traditionella försäkringen kännetecknas av en väldiversifierad 
portfölj med målsättning att ge en stabil och god avkastning över tid. Vår 
övertygelse är att företag som arbetar strukturerat och långsiktigt med 
hållbarhet också kommer att vara mer framgångsrika och därmed ha 
möjlighet att ge högre avkastning på investeringar över tid. 
Försäkringsbolaget tar bland annat hänsyn till följande hållbarhets-
faktorer i investeringsprocessen:  
Hållbarhetsfaktorer 
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

Investeringsstrategi 
Försäkringsbolaget har som målsättning att kontinuerligt öka andelen 
hållbara investeringar och hållbarhetsfaktorerna blir viktiga 
urvalskriterier vid val av olika investeringsalternativ. Inför 
investeringsbeslut analyseras och bedöms investeringens möjliga 
långsiktiga negativa konsekvenser och hållbarhetsrisker utifrån dessa 
hållbarhetsfaktorer. Särskilt fokus läggs vid att analysera och begränsa 
investeringens negativa påverkan på miljö och klimat.  
Väljer in 
Inom onoterade aktier och så kallade alternativa investeringar har SEB 
Pension och Försäkring AB införlivat miljö, samhällsmässiga och sociala 
faktorer i investeringsbesluten, så kallad positiv inkludering, där framför 
allt miljöaspekter har vägts in för att begränsa klimatrisken. SEB 
Pension och Försäkring AB väljer exempelvis in särskilt hållbara 
satsningar inom miljö och klimat samt investeringar som syftar till 
finansiell inkludering i utvecklingsländerna. Inom noterade aktier och 
obligationer förvaltas majoriteten av kapitalet inom SEB-koncernen av 
SEB Investment Management AB. Dessa investeringar följer 
fondbolagets hållbarhetspolicy där miljörelaterade egenskaper såsom 
bolagens inverkan på miljö och klimat samt investeringens påverkan på 
sociala egenskaper (mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) samt praxis för god styrning analyseras och integreras i 
investeringsbeslutsprocessen. När investeringsprocessen tillåter det 
kan investeringar göras i så kallade omställningsbolag. För att kvalificera 
sig för en sådan positiv inkludering måste bolaget arbeta mot fastställda 
vetenskapliga mål med en ekonomisk uppnåelig övergångsstrategi.  
 

Miljöfaktorer - Klimatpåverkan, särskilt global 
 uppvärmning, så kallad växthuseffekt 
- Energianvändning och energieffektivitet 
- Miljöpåverkan i övrigt

Sociala faktorer

Bolagsstyrningsfaktorer

- Mänskliga rättigheter  
- Jämställdhet  
- Anställningsvillkor och fackliga rättigheter 
- Vapentillverkning, med särskilt fokus på 
 kontroversiella vapen

- Motverkande av korruption och främjande 
 av transparens, sunda affärskulturer och 
 ersättningssystem

Väljer bort 
Försäkringsbolaget väljer bort investeringar i företag som är verksamma 
i branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha stora 
utmaningar gällande hållbarhet. 
SEB Traditionell försäkring väljer bort: 
- Företag som tillverkar, utvecklar eller säljer vapen som strider mot
 internationella konventioner, som klusterbomber, personminor samt  
 kemiska och biologiska vapen. 

- Företag som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram eller  
 producerar kärnvapen. 
- Företag inom fossila bränslen, såvitt inte företaget har tydliga mål och 

visar på pågående aktiv omställning till förnybara energikällor i linje 
 med Parisavtalet. 
-  Företag verksamma inom tobak eller tobaksprodukter inklusive 
 cannabis för icke-medicinska ändamål, alkohol, kommersiella spel och 
 pornografi. 
-  Därutöver väljs företag bort som verifierat inte lever upp till   

internationella normer och konventioner avseende mänskliga 
 rättigheter, miljö, antikorruption eller arbetsrätt där företaget inte kan 
 påvisa tydliga mål och pågående åtgärder för att komma tillrätta med 
 problemen. 
-  Statsobligationer utgivna av länder som allvarligt försummar   
 grundläggande sociala och politiska rättigheter eller som är föremål 

för FN:s säkerhetsråds sanktioner väljs också bort. 
Avvikelser kring exkludering kan förekomma när externa fonder 
används i förvaltningen, men dessa följs upp och utvärderas utifrån ovan 
angivna hållbarhetsfaktorer så långtgående som möjligt sett till aspekter 
som tillgångsslag, tillgång till information samt omfattning och 
betydelse, till exempel påvisas klimatpåverkan genom koldioxid-
avtrycket som investeringen ger upphov till. 

 
Upplysningar om EU:s gröna taxonomiförordning   
Denna finansiella produkt har möjlighet att göra investeringar som bidrar 
till miljömålen om begränsning av och anpassning till klimatförändringar i 
enlighet med EU:s förordning 2020/852 (”Taxonomiförordningen”). 
I nuläget saknas såväl metod som data för att säkert kunna fastställa i 
vilken utsträckning produktens investeringar är miljömässigt hållbara 
enligt de kriterier som framgår av Taxonomiförordningen.   
För att informationen om den finansiella produkten inte ska vara 
vilseledande har SEB Pension och Försäkring AB valt att inte redovisa 
någon uppgift om andelen investeringar i miljömässigt hållbara 
verksamheter enligt EU:s Taxonomiförordning.   
Den i Taxonomiförordningen intagna principen om att inte orsaka 
betydande skada är endast tillämplig på den del av den finansiella 
produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen 
av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte 
beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter. 
  

Vill du veta mer? 
Den här produkten har inte hållbara investeringar som mål, men däremot 
främjar den hållbarhet vid urvalet av de ingående investeringarna. Vill 
du veta mer om hur den traditionella försäkringen tar hänsyn till 
hållbarhetsfaktorer hittar du mer information på sebgroup.com/
ansvarsfulltagande.


