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Inledning

SEB Investment Management (SEB Investment 
Management eller Fondbolaget) ska rapportera 
sina investeringars effekt utifrån ett antal 
hållbarhetsindikatorer, så kallade huvudsakliga 
negativa konsekvenser. Detta för att visa hur 
Fondbolaget tar hänsyn till investeringars potentiella 
effekter på miljörelaterade och sociala faktorer. 
Enligt EU:s Sustainable Finance Disclosure Regulation 
(SFDR) ska Fondbolaget rapportera utifrån 18 
obligatoriska indikatorer samt 2 valfria indikatorer 
inom områdena utsläpp av växthusgaser, biologisk 
mångfald, vatten, avfall och sociala indikatorer som är 
tillämpliga på företag, suveräna och överstatliga och 
fastighetstillgångar.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna 
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.  Som kapitalförvaltare ska Fondbolaget 
bidra till minskning av klimatförändringar genom 
investeringar samt öka allokering av kapital gentemot 
branscher och bolag som bidrar till den globala 
omställningen.

SEB Investment Management antog i början av 2021 
en klimatstrategi som anger hur detta arbete ska 
genomföras, i korthet:

• År 2040, på en aggregerad nivå nå netto-noll 
växthusgasutsläpp i våra investeringsfonder

• Leda kapitalflöden till klimatlösningar och 
omställningsbolag

• Välja bort investeringar i verksamheter med stor 
negativ påverkan på klimatet

• Påverka bolag i en mer hållbar riktning 

Läs mer i SEB Investment Managements 
ställningstagande i klimatfrågan: SEB Investment 
Management Climate Statement

Som kapitalförvaltare strävar Fondbolaget efter att 
vara en ansvarsfull aktör och Fondbolaget har ett 
ansvar att hantera de risker och huvudsakliga negativa 
konsekvenser som Fondbolagets verksamhet kan ge 
upphov till. Hållbarhetsaspekter har både stor direkt och 
indirekt effekt på bolags omsättning och/eller kostnader, 
därför är det viktigt att SEB Investment Management 
väger in dessa aspekter i sin investeringsprocess och 
arbetar för att förstå vilka hållbarhetsaspekter som är 
mest väsentliga för ett portföljbolag.

 

https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/C692BA31323FB319C12586930060A41C/$FILE/SEBIM_climate_statement.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/C692BA31323FB319C12586930060A41C/$FILE/SEBIM_climate_statement.pdf


3

1. Huvudsakliga negativa konsekvenser 
för hållbarhetsfaktorer

Huvudsakliga negativa konsekvenser kan definieras 
som: negativa, materiella eller sannolikt materiella 
effekter på hållbarhetsfaktorer som orsakas av, skapas 
eller är direkt kopplade till investeringsbeslut och 
rådgivning utförd av en juridisk person. 

SEB Investment Management beaktar 
investeringsbeslutens huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Inom ramen 
för fondbolagets diskretionära förvaltning samt vid 
investeringsrådgivning regleras hur huvudsakliga 
negativa konsekvenser ska beaktas i respektive avtal 
med kunden. Huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer beaktas genom aktivt ägarskap, 
hållbarhetsanalys, klimatstrategi och genom att i 
förvaltningen välja bort bolag och branscher som 
bedöms ha negativ hållbarhetspåverkan. 

SEB Investment Management har bedömt att 
huvudsakliga negativa konsekvenser omfattar följande 
hållbarhetsfaktorer: klimat, miljö, mänskliga rättigheter, 
antikorruption och arbetsrättsliga frågor samt 
jämställdhet. Urvalet av indikatorer för att huvudsakliga 
negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer görs 
med utgångspunkt i Fondbolagets åtaganden samt 
de internationella normer och konventioner SEB 
Investment Management värnar om. Urvalet tar även 
hänsyn till Fondbolagets globala investeringsportföljer. 
I identifieringen tas även hänsyn till sannolikheten för 
negativa konsekvenser, dess allvarlighetsgrad samt om 
konsekvenserna är oåterkalleliga.

2. Due diligence-rutiner inför 
investeringsbeslut

SEB Investment Managements interna Riktlinjer för 
aktsamhet i förvaltningsverksamheten (due diligence) 
utgör utgångspunkten för vilka rutiner som ska tillämpas 
och vilken aktsamhet som ska iakttas i samband med 
investeringsbeslut i Fondbolagets fonder och portföljer. 

Av dessa riktlinjer följer bland annat att Fondbolaget 
har att följa de lagar och andra författningar som 
gäller för verksamheten, fondbestämmelser/
placeringsreglementen, vad som kommunicerats i 
informationsbroschyr och faktablad samt interna 
regler såsom placeringsstrategier/placeringsriktlinjer 
och Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang 
och ansvarsfulla investeringar. Därutöver ska 
SEB Investment Management följa de lagar och 
andra författningar som gäller för verksamheten, 
fondbestämmelser/prospekt, informationsbroschyr 
och faktablad samt andra interna regler antagna av 
Fondbolaget och SEB AB.

Hållbarhetsanalys
SEB Investment Management har rutiner på plats 
för att säkerställa att såväl hållbarhetsrisker som 
de hållbarhetskrav som uppställts för respektive 
fond/portfölj beaktas i investeringsbesluten. 
Hållbarhetsanalys utgör en del av investeringsanalysen 
inför investeringsbeslut. Fondbolaget har utvecklat 
en egen modell för hållbarhetsanalys som med flera 
externa och interna datakällor ger varje potentiell 
investering ett hållbarhetsbetyg. Till grund för 
betyget ligger både risker, negativa konsekvenser, 
möjligheter inom hållbarhetsområdet, arbete med 
de globala hållbarhetsmålen, koldioxidavtryck och 
mycket mer. Hållbarhetsmodellen integrerar faktorer 
kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i 
investeringsprocessen och investeringsbeslut genom 
fundamental analys och betygsätter enskilda bolags 
förutsättningar att hantera hållbarhetsrisker och 
möjligheter. Data samlas från flera källor för att uppnå 
adekvat täckning och tillgång till rätt datapunkter. I 
första hand används bolagens rapporterade data och 
i avsaknad av det etablerade metoder för att estimera 
data. Riskkomponenten mäter bolags exponering mot 
hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser, i vilken 
utsträckning bolag hanterar dessa hållbarhetsrisker 
samt identifierar gapet mellan hanterad och icke 
hanterad hållbarhetsrisk. Det ger Fondbolaget 
möjligheten att få en grundläggande syn på varje bolags 
hållbarhetsprofil.  Syftet med analysmodellen är att för 
varje enskilt bolag ge ett individuellt, relevant, väsentlig 
och framåtblickande betyg med hänsyn till bolagets 
storlek, art och verksamhet. Hållbarhetsbetyget ger 
vägledning i vilka framtida hållbarhetsfaktorer som 
kan ha ett negativt eller succesivt bidra till långsiktiga 
risker och avkastning. Varje delbetyg är också tillgängligt 
där förvaltarna utifrån bolagens specifika utmaningar 
relaterade till huvudsakliga negativa konsekvenser har 
möjlighet att analysera de komponenter som har högst 
relevans för varje investering.

 

 

Nedan redogörelse för hur Fondbolaget beaktar 
huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer och Fondbolagets due diligence-
rutiner med avseende på dessa konsekvenser omfattar 
perioden 2021-03-10 – 2021-12-31.
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Hållbarhetsanalysen fokuserar bland annat på specifika 
sektorrisker, produkter och tjänsters hållbarhet, 
konsekvenser och påverkan i förhållande till långsiktigt 
hållbart värdeskapande. Modellen mäter företags 
exponering mot hållbarhetsrisker, i vilken utsträckning 
företag hanterar dessa risker och identifierar gapet 
mellan hanterad och icke-hanterad hållbarhetsrisk. 
Modellen analyserar även affärsmodellers förmåga att 
hantera klimatfrågor inom ramen för sin produktion, 
företagens möjlighet att generera gröna intäkter och 
operativ beredskap för att möta regelverkskrav såsom 
EU-taxonomi, samt förmåga att arbeta med sociala 
frågor på leverantörsnivå och produktionsnivå, till 
exempel mångfaldsfrågor.

Exkludering
Hantering av hållbarhetsrisker beaktas även genom 
Fondbolagets exkluderingsprocess, där bolag som inte 
tar hänsyn till internationella normer och konventioner 
eller är verksamma inom sektorer eller verksamheter 
med stor negativ påverkan på människa och miljö 
väljs bort. Dessa är bland annat bolag verksamma 
inom den fossila sektorn, bolag som producerar tobak 
samt bolag inom den kommersiella spelbranschen. 
Screening sker gentemot hela ISS ESG univers utifrån de 
exkluderingskriterier som är fastställda i Fondbolagets 
Hållbarhetspolicy. 

Beslut om SEB Investment Managements 
exkluderingslista tas av Fondbolagets 
Exkluderingskommitté. Kommittén träffas minst fyra 
gånger om året och säkerställer att Hållbarhetspolicyn 
följs i förvaltningen. Utöver exkludering fattar 
kommittén även beslut om så kallade omställningsbolag 
baserat på den metodologin Fondbolaget tagit fram för 
bedömning. För bolag som bedöms bidra till den globala 
omställningen initierar Fondbolaget även dialog för att 
öka sin insyn i bolaget. Uppföljning av både dialoger och 
bolagets utveckling rapporteras årligen till kommittén. 

Läs mer om våra exkluderingar i vår Hållbarhetspolicy: 
SEB Investment Management Sustainability Policy  

Aktivt ägarskap
Fondbolagets aktiva ägarskap är en central del för att 
tillgodogöra viktig information om Bolagen och kunna 
fatta informerade beslut. Aktivt ägarskap är också 
viktigt för att kunna göra grundliga riskbedömningar och 
påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Dialogerna 
är både proaktiva och reaktiva, direkt av Fondbolagets 
anställda eller i samarbete med andra investerare. 

Läs mer i våra Principer för Aktieägarengagemang 
Principles for Shareholder Engagement

Förvaltningsriktning
Fondbolagets due diligence-rutiner som 
tillämpas kan också skilja sig åt beroende på en 
fondsförvaltningsinriktning.

Aktie- och ränteförvaltning
Inom aktie- och ränteförvaltningen analyseras samtliga 
investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv. I den 
utsträckning det är möjligt används Fondbolagets 
interna hållbarhetsmodell för att skapa en 
grundläggande och fundamental syn på investeringar 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utgångspunkten i 
analysen är hur väl bolag identifierar hållbarhetsrisker 
och möjligheter samt hur man hanterar dessa. 
Förvaltningen tillämpar Fondbolagets strategier 
för att välja in, välja bort och aktivt ägarskap i 
investeringsbeslut. Bolag som exkluderats och bolag 
som klassificerats som omställningsbolag granskas 
kvartalsvis av Fondbolagets Exkluderingskommitté. 
Fondbolagets funktion för riskkontroll utför dagliga 
kontroller för att säkerställa regelefterlevnaden. 

Läs mer om hur vi väljer in, väljer bort och påverkar på 
SEB Investment Managements hemsida.

Externa fonder
Med externa fonder menas externa fonder som ingår i 
en av SEB Investment Management förvaltad blandfond 
eller där fonder som på uppdrag av SEB Investment 
Management förvaltas av en extern förvaltare.

Vid urval och beslut om extern förvaltning ska en 
hållbarhetsanalys göras av såväl förvaltaren som 
den aktuella fonden. Detta för att säkerställa att de 
externa förvaltarna har policyer och processer på plats 
för att kartlägga hållbarhetsrisker. I SEB Investment 
Managements due diligence-analys är ambitionen 
att i så stor utsträckning som möjligt välja in fonder 
där hållbarhetsfaktorer och risker hanteras på ett 
sätt som ligger väl i linje med Fondbolagets interna 
förvaltning. Resultatet av hållbarhetsanalysen ska 
dokumenteras och utgöra en del av det underlag som 
ligger till grund för nya investeringsbeslut och den 
årliga utvärderingen. Uppföljning av externt förvaltade 
fonders hållbarhetsarbete sker en gång per år.

Alternativa investeringar
Inom alternativa investeringar, som omfattar områdena 
private equity och private debt, görs investeringar i 
kreditfonder, samt private equity-saminvesteringar. 
Inför investering genomförs en hållbarhetsanalys 
bestående av ett due diligence-frågeformulär som 
baseras på Fondbolagets Hållbarhetspolicy. 

https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/42FBD4BEA43DA356C125882B003E2BCF/$FILE/Transition_april2022.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/42FBD4BEA43DA356C125882B003E2BCF/$FILE/Transition_april2022.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/42C98E0926AE620DC1258773002D4E4C/$FILE/Fondbolagets_Hallbarhetspolicy_feb22_eng_v2.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/E16BD7178C8A70BBC12586B90044FE53/$FILE/Principles_for_Shareholder_Engagement_2022.pdf
https://sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management/our-sustainability-approach
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/42C98E0926AE620DC1258773002D4E4C/$FILE/Fondbolagets_Hallbarhetspolicy_feb22_eng_v2.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/42C98E0926AE620DC1258773002D4E4C/$FILE/Fondbolagets_Hallbarhetspolicy_feb22_eng_v2.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/42C98E0926AE620DC1258773002D4E4C/$FILE/Fondbolagets_Hallbarhetspolicy_feb22_eng_v2.pdf
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Fastigheter
Inom tillgångsslaget fastigheter ska förvaltning och 
utveckling av fastigheter ske på ett miljöanpassat 
sätt utifrån de krav som ställs av myndigheter och 
hyresgäster.

Uppföljning
Fondbolagets funktion för Risk Management 
kontrollerar dagligen att inga fonder investerar i 
bolag som bryter mot SEB Investment Managements 
Hållbarhetspolicy, bland annat efterlevnad av 
internationella normer och konventioner. Kontrollen sker 
både av förvaltningsorganisationen, Hållbarhetsteamet 
samt kontrollfunktionerna. Funktionen för Compliance 
utgör ett stöd för Fondbolaget vid tillämpningen av 
interna regler och due diligence rutiner som antagits för 
verksamheten samt kontrollerar, utifrån en riskbaserad 
analys, att SEB Investment Management följer dessa. 
Kontrollfunktionerna rapporterar regelbundet till VD 
och styrelse. 

3. Policyer för att identifiera och 
prioritera huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetfaktorer

Utgångpunkten för SEB Investment Managements 
identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer utgår från 
Fondbolagets Principer för Aktieägarengagemang, 
SEB Investment Managements Hållbarhetspolicy samt 
Klimatstrategi. Dessa interna regelverk uppdateras 
och antas minst årligen av styrelsen i Fondbolaget och 
återfinns på vår hemsida.

SEB Investment Management har antagit riktlinjer 
för portföljförvaltningen som utgör utgångspunkten 
för vilka rutiner som ska tillämpas i samband med 
investeringsbeslut i Fondbolagets fonder och 
diskretionära portföljer. Av dessa riktlinjer följer 

bland annat att Fondbolaget ska säkerställa att 
varje investeringsprocess har hållbarhetsaspekter 
integrerat, exempelvis utifrån screening och 
inkludering, som förklarar hur dessa aspekter 
beaktas i investeringsbesluten. Utöver dessa riktlinjer 
sätter Fondbolagets Hållbarhetspolicy ramarna för 
hållbarhetsarbetet inom bolaget och reglerar de 
rutiner som ska tillämpas och den aktsamhet som ska 
iakttas inom hållbarhetsområdet i samband med ett 
investeringsbeslut. Därutöver har Fondbolaget antagit 
SEB AB:s Policy on the integration of Sustainability 
Risk and Impact in Investment Decisions and 
Investment Advice for SEB Group som beskriver SEB 
koncernens, inklusive Fondbolagets, ramverket för hur 
hållbarhetsrisker och negativa hållbarhetseffekter 
beaktas i investeringsbeslut.

Fondbolaget följer löpande upp att bolagens 
efterlevnad av internationella normer och konventioner 
överensstämmer med Fondbolagets ambitioner och 
åtaganden. Fondbolaget följer även upp hur bolagen 
presterar i förhållande till ett antal indikatorer för 
negativa konsekvenser. Metoderna för uppföljning av 
indikatorerna omfattar exkludering av kontroversiella 
sektorer och bolag med verifierade kränkningar 
av internationella normer och konventioner samt 
att bolag analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv 
i investeringsprocessen. Fondbolaget samarbetar 
med ISS ESG som leverantör av hållbarhetsdata 
för exkludering samt flertalet dataleverantörer i 
Fondbolagets hållbarhetsanalys. Den data Fondbolaget 
erhåller baseras på bolagens publika information 
och rapportering, i de fall bolagen inte rapporterar 
tas estimat fram baserat på sektorestimat. Detta 
kompletteras med den information som Fondbolaget 
erhåller direkt i dialog med bolagen. På så sätt kan 
SEB Investment Management identifiera negativa 
konsekvenser för hållbarhetsindikatorer.

Se appendix 1 för de hållbarhetsindikatorer som 
Fondbolaget använder för att identifiera och prioritera 
huvudsakliga negativa konsekvenser.

 

https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/E16BD7178C8A70BBC12586B90044FE53/$FILE/Principles_for_Shareholder_Engagement_2022.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/42C98E0926AE620DC1258773002D4E4C/$FILE/Fondbolagets_Hallbarhetspolicy_feb22_eng_v2.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/C692BA31323FB319C12586930060A41C/$FILE/SEBIM_climate_statement.pdf
https://sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management/our-sustainability-approach
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/C19E66B4F2DC5BE7C12586B1002F7012/$FILE/policy_sustainability_in_investment_decisions_advice.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/C19E66B4F2DC5BE7C12586B1002F7012/$FILE/policy_sustainability_in_investment_decisions_advice.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/C19E66B4F2DC5BE7C12586B1002F7012/$FILE/policy_sustainability_in_investment_decisions_advice.pdf
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4. Beskrivning av huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbar utveckling

Fondbolaget inhämtar data och bevakar samtliga 
obligatoriska samt flera valbara hållbarhetsindikatorer. 
Den data Fondbolaget erhåller kommer via externa 
leverantörer och baseras på bolagens publika 
information och rapportering. För de bolag som inte 
rapporterar tas estimat fram baserat på sektorestimat.

SEB Investment Management bedriver ett strategiskt 
arbete för att bidra till att minska klimatförändringarna 
vilket framgår i Hållbarhetspolicyn och Klimatstrategin. 
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och 
det finns tydliga vetenskapliga bevis för de betydande 
riskerna för vår planet – vissa regioner, invånare och 
ekonomiska sektorer är redan i hög grad påverkade. 
Klimatförändringarna innebär också allvarliga risker för 
den långsiktiga stabiliteten i de finansiella systemen. 
Under 2021 anslöt Fondbolaget till Net Zero Asset 
Managers Initiative och SEB Investment Management 
ska förvalta sina investeringar i linje med Parisavtalet 
och eftersträvar nettonollutsläpp av växthusgaser i det 
samlade fondkapitalet redan 2040. För att uppnå målet 
om nettonollutsläpp av växthusgaser redan 2040 har 
Fondbolaget satt upp ett mål om att minska utsläppen 
50 procent år 2025 och 75 procent år 2030.

Fondbolaget arbetar genom rollen som aktiv ägare för 
att öka jämlikheten i styrelsesammansättningen, främst 
där vi sitter i valberedningen men också genom att rösta 
för eller emot valberedningens förslag på bolagens 
årsstämmor.

5. Aktivt ägarskap

I egenskap av betydande investerare har SEB 
Investment Management ett ansvar och en möjlighet 
att påverka bolag att agera ansvarsfullt och bedriva sin 
verksamhet på ett hållbart sätt. Fondbolaget bedriver 
aktivt ägarskap där dialoger och röstning är en central 
del av arbetet. Fondbolaget kan genom detta arbete 
tillgodogöra sig viktig information för att kunna fatta 
informerade beslut och göra grundliga riskbedömningar 
samtidigt som Fondbolaget får möjlighet att påverka 
bolagen i en mer hållbar riktning. Dialogerna är 
både proaktiva och reaktiva. Hantering av negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ingår som en del i 
dessa dialoger samt Fondbolagets ägarstyrningsarbete.

De bolag Fondbolaget investerar i ska efterleva 
internationella normer och konventioner. Ifall brister 
uppmärksammas initieras en reaktiv dialog med bolaget. 
SEB Investment Management anser att Fondbolaget gör 
störst skillnad genom att stanna kvar som ägare, men 
i de fall då Fondbolaget inte uppnår de målsättningar 
som uppställts med bolagen kan innehav avyttras. SEB 
Investment Managements proaktiva dialoger utgör den 
största delen av det aktiva ägarskapsarbetet. Dessa 
sker i egen regi direkt med bolag, framför allt inom 
Norden, samt med andra investerare globalt. Proaktiva 
dialoger rör stora delar av bolagens verksamhet och ger 
oss en god insyn i affärsmodellernas utmaningar och 
möjligheter.

Läs mer i våra Principer för Aktieägarengagemang.

6. Internationella standarder

SEB Investment Management stödjer internationella 
initiativ och riktlinjer som har som gemensamt syfte 
att uppmuntra och underlätta hållbart företagande. 
Dessa är vägledande i Fondbolagets kapitalförvaltning 
och speglar de värderingar som ligger till grund för SEB 
Investment Managements verksamhet. 

Flera av indikatorerna för att utvärdera huvudsakliga 
negativa konsekvenser används i förhållande till 
internationella standarder. Fondbolaget har genom 
SEB AB undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla 
investe¬ringar (UN PRI). Fondbolaget stödjer även 
det frivilliga FN-initiativet Global Compact, och har 
undertecknat Net Zero Asset Manager Initiative och 
satt mål i linje med Parisavtalet. Flera av de indikatorer 
som återfinns i appendix 1 används för att utvärdera 
huvudsakliga negativa konsekvenser i förhållande till 
ovan nämnda internationella standarder.

 

 

 

Produktion: SEB Investment Management AB

https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/E16BD7178C8A70BBC12586B90044FE53/$FILE/Principles_for_Shareholder_Engagement_2022.pdf

