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Inledning

I detta års analysrapport har vi valt att 
fokusera på ägarstyrning och hur 
pensionsbolagen jobbar med hållbarhetsfrågor 
i valberedningarna. Årets bedömning och 
betygsättning av pensionsbolagen hittar ni på 
s.13, ”Hållbara pensionsbolag 2017”.

Syfte

Syftet med den här analysen är att belysa 
valberedningarnas arbete, som är relativt osynligt för 
gemene pensionssparare. Det är vårt samlade 
pensionskapital som de institutionella ägarna ansvarar 
för, vilket även en innebär en stor makt och möjlighet att 
påverka. 

Många pensionsbolag har utvecklat en ambitiös metod 
för att ta hänsyn till miljö, arbetsvillkor samt andra 
hållbarhetsfrågor i företagen de investerar i. Men ges 
frågorna lika stort utrymme när pensionsbolagen ska 
nominera företagens styrelseledamöter?

Vi har undersökt de valberedningar som 
pensionsbolagen är representerade i, för att få en bättre 
förståelse för hur arbetet går till och vilka frågor 
valberedningarna prioriterar.

Metod

Vi har kartlagt 495 valberedningar mellan åren 2010-
2017. Som underlag har vi använt publik information i 
form av ägarstyrningspolicy, bolagsstyrningsrapporter, 

material inför bolagsstämman och valberedningens 
motiverade yttranden. Vi har även ställt frågor till 
pensionsbolagen om arbetet i valberedningarna, särskilt 
med avseende på hållbarhet.

Slutsats

Rapporten kommer fram till följande slutsatser:

 Hållbarhet är bolagsstyrelsens ansvar.
 Det saknas dock ledamöter med förståelse för

och erfarenhet av hållbarhetsarbete i
styrelserummen.

 Få valberedningar motiverar eller förklarar på
vilka beslutsgrunder som en ledamot har
nominerats.

 Hållbarhetskompetens, till skillnad från
digitalisering, saknas på valberedningarnas
agenda och i kravprofilen.

 Som ansvarsfulla ägare kan pensionsbolagen
inkludera hållbarhetskompetens som ett krav i
både nomineringen och utvärderingen av
styrelseledamöter.
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Vem styr över styrelsen?

Vem styr över Sveriges största börsbolag? Svaret är 
faktiskt du. Åtminstone indirekt, om du har din 
tjänstepension i en traditionell försäkring och ett 
pensionsbolag därmed förvaltar ditt sparkapital. 

Pensionsbolaget förvaltar nämligen inte bara ditt utan 
väldigt många pensionssparares pengar, vilket gör dem 
till stora ägare i många av de bolag de investerar i. Med 
detta stora ägarinflytande kommer även ett stort ansvar, 
och möjligheten att påverka. I denna analysrapport har 
vi av denna anledning valt att lägga extra fokus på 
pensionsbolagens ägarstyrning och arbete i 
valberedningar. 

Ägarstyrning och ansvar

Ägarstyrning är det system som direkt eller indirekt styr 
ett bolag, och beskriver ansvaret samt förhållnings-
sättet som en ägare har gentemot ett företag. I Sverige 
är det framförallt ett flertal stora aktieägare som 
dominerar ägarbilden på börsen. Dessa institutionella 
ägare utgörs av exempelvis de största bankernas fond-
och pensionsbolag.  De utövar sin roll som ägare genom 
att bland annat rösta på bolagsstämmor men även 
genom att delta i valberedningar.

Valberedningens främsta uppgift är att nominera en 
styrelse, som i sin tur ansvarar för bolagets långsiktiga 
och strategiska styrning. Just nu under hösten pågår 
arbetet i valberedningarna med att hitta lämpliga 
styrelsekandidater som sedan föreslås på 
bolagsstämman nästa år. Som valberednings-
representant har man därmed ett stort ansvar att 
tillvarata samtliga aktieägares intresse, och framförallt 
säkerställa att styrelsen uppfyller de specifika 
kompetenskrav som bolaget är i behov av.

På bolagsstämman fattas beslutet om huruvida de 
föreslagna styrelseledamöterna, men även ordförande 
och revisorer, ska bli valda. Det är därefter styrelsen som 
tillsätter bolagets VD.

Aktieägare

Bolagsstämma

Styrelse

VD

Valberedning Revisor
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1Svensk kod för bolagsstyrning, Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2016)
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Pensionsbolagen stora ägare i börsbolagen

Många pensionsbolag har integrerat hållbarhet i sin 
kapitalförvaltning, och har utvecklat en ambitiös metod 
för att ta hänsyn till miljö, arbetsvillkor samt andra 
hållbarhetsfrågor i företagen de investerar i. Men ges 
frågorna lika stort utrymme när pensionsbolagen ska 
nominera företagens styrelseledamöter?

Pensionsbolagen som ingår i denna analysrapport är 
stora ägare i flera av de stora svenska börsbolagen, och 
deltar därmed som representanter i valberedningarna. 
Eftersom valberedningen nominerar kandidater till 
bolagsstyrelsen har pensionsbolagen en stor möjlighet 
att påverka styrelsesammansättningen, och därmed 
indirekt påverka bolagens styrning. 

Vi ser att många företag pratar om vikten av hållbarhet, 
och även att strategisk hållbarhetskompetens i styrelsen 
har fått ökat fokus. Men det går långsamt och enligt vår 
undersökning har det ännu inte gett effekt. Det är få 
valberedningar som är transparenta med vilken typ av 
kompetens och erfarenhet de eftersöker hos nya 
styrelseledamöter, eller på vilka beslutsgrunder som en 
ledamot har nominerats. 

Jämställda bolagsstyrelser 

När vi i vår undersökning frågade pensionsbolagen om 
hur de tar hänsyn till hållbarhet i valberedningen 
nämnde flera pensionsbolag att de arbetar för att öka 

andelen kvinnor i bolagsstyrelsen. Enligt Svensk kod för 
bolagsstyrning ska valberedningarna aktivt verka för en 
jämn könsfördelning, med ett mål om att det 
underrepresenterade könet ska utgöra minst 40% av 
styrelseledamöterna1. Valberedningarna ska även 
redogöra för hur man jobbar med och tar hänsyn till 
jämställdhet och mångfald.

Figuren nedan visar den genomsnittliga 
könsfördelningen i de bolagsstyrelser där 
pensionsbolagen har varit representerade i 
valberedningen. Förra året (2016) var andelen kvinnor i 
genomsnitt 40% i dessa styrelser, vilket är i linje med 
målet uppsatt av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Man 
kan därmed dra slutsatsen att styrelserna som 
pensionsbolagen har nominerat är i linje med målet.
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Hållbarhet i ägarpolicyn

Samtliga pensionsbolag som ingår i vår analys har 
upprättat en ägarstyrningspolicy, vilket är ett 
dokument som beskriver bolagets riktlinjer och 
förhållningssätt som aktieägare. Flera pensionsbolag 
nämner i sin policy att hållbarhet är en viktig faktor för 
ett företags styrning och lönsamhet. Exempelvis:

 ”Hållbarhet är en förutsättning för god
konkurrenskraft och lönsamhet”

 ”För att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga
bolag måste bolagen hantera relevanta risker och
möjligheter inom hållbarhetsområdet”

6 av de 10 pensionsbolag som vi har undersökt 
beskriver i ägarstyrningspolicyn att styrelsen har 
huvudansvaret för hållbarhetsfrågor. 

De menar att det är styrelsens uppgift och ansvar att 
identifiera miljömässiga, sociala och affärsetiska 
frågor som kan innebära en risk eller möjlighet för 
verksamheten. 

Men det är relativt få pensionsbolag som även 
uttrycker att de har ett eget ansvar att nominera en 
styrelse som förstår strategiska hållbarhetsfrågor (se 
nedan). Endast två pensionsbolag skriver i sin 
ägarstyrningspolicy att de eftersträvar att välja 
styrelseledamöter som kan hantera etiska 
ställningstaganden eller relevanta miljöfrågor. 

Detta kan tolkas som en diskrepans mellan vad 
pensionsbolagen anser är en viktig styrelsefråga, och 
vad de i praktiken faktiskt själva gör för att påverka 
styrelsens sammansättning. 

Pensionsbolagen enligt ovan syftar till Alecta, AMF, Folksamgruppen, Handelsbanken, 
Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, SPP och Swedbank.
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Valberedningar
ANALYS

beskriver styrelsens 
ansvar för 
hållbarhetsfrågor

6 av 10 beskriver sitt eget 
ansvar för att nominera 
en styrelse som jobbar 
med hållbarhetsfrågor

2 av 10

Vad säger pensionsbolagens ägarstyrningspolicy?

Pensionsbolagen enligt ovan syftar till Alecta, AMF, Folksamgruppen, Handelsbanken, 
Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, SPP och Swedbank.
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Vad gör valberedningen?

Eftersom valberedningen har ansvaret för att nominera 
nya styrelseledamöter, är det relevant att förstå hur 
arbetet i valberedningarna går till.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningen 
redogöra för sitt arbete på bolagsstämman, samt i ett 
standardiserat dokument som brukar kallas för 
”Valberedningens motiverade yttrande”. Det motiverade 
yttrandet är ett formellt dokument som kortfattat 
redogör för eventuella förändringar i styrelsens 
sammansättning eller arvoden, samt i vissa fall även 
innehåller en motivering till varför man har nominerat en 
viss styrelseledamot.

Valberedningen ska på bolagsstämman presentera och 
ge sina förslag på styrelsesammansättning, samt särskilt 
motivera de föreslagna ledamöterna utifrån kravet om 
jämn könsfördelning. Valberedningen ska även 
säkerställa att ledamöterna uppfyller de formella krav på 
kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. 
Dock är det ofta samma namn på personer som 
förekommer i dessa nomineringar (s.k. styrelseproffs), 
och det saknas i många fall en utförlig motivering till 
varför den föreslagna styrelseledamoten är särskilt 
lämpad för rollen.

Hållbarhetskompetenta styrelser

Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) är det styrelsen som 
ansvarar för årsredovisningens innehåll. I och med att 
lagkravet om hållbarhetsrapportering träder i kraft från 
och med nästa år2, kommer det ställas allt högre krav på 
att styrelsen har en förståelse för bolagets 
hållbarhetsutmaningar och riskhantering. Dessutom 
innebär lagförändringen att det är styrelsens ansvar att 
verifiera hållbarhetsarbetet i årsredovisningen.

Hur väl svarar styrelsernas sammansättning mot dessa 
nya krav? Detta är en relevant fråga för 
pensionsbolagen, eftersom de som representanter i 
valberedningarna kan säkerställa att styrelsen lever upp 
till kraven. Valberedningens representanter bör tillse att 
styrelsekandidaterna utvärderas utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, och även följa upp om samt till 
vilken grad hållbarhet står på styrelsens agenda. 

För att analysera huruvida detta också sker i praktiken, 
har vi kartlagt samtliga valberedningar som 
pensionsbolagen har varit representerade i år 2010-
2017. Läs mer om resultatet av vår kartläggning på s.9.

2 Företagen ska enligt nya lagen redovisa sitt hållbarhetsarbete för verksamhetsåret 2017.



Pensionsbolagen har ett stort ägarinflytande i de 
börsnoterade företagens valberedningar. Trots 
detta är valberedningens arbete relativt osynligt 
för gemene pensionssparare. Vilka är de 
institutionella ägarna, och vad spelar de för roll?

De institutionella ägarna har en stor makt och inflytande i 
valberedningen, med uppgift att ta fram genomarbetade 
förslag på styrelseledamöter. Representanterna i 
valberedningarna består oftast av personer som är ansvariga 
för ägarstyrningsfrågor på fond- och pensionsbolagen. 
Dessa representanter är i grunden analytiker eller förvaltare, 
men har utvecklats till att i en större utsträckning ha en roll 
som ”valberedningsproffs”, likt en professionell rekryterare 
eller headhunter.

Ett problem med modellen för bolagsstyrning är att 
valberedningen ska vara oberoende i förhållande till bolaget 
och dess ledning, för att kunna granska och tillvarata övriga 
aktieägares intressen. Samtidigt ska valberedningens 
representanter vara tillräckligt insatta i verksamheten för att 
kunna nominera styrelseledamöter som möter bolagets 
behov. Detta ställer höga krav på att valberedningens 
representanter har tillräcklig kompetens och förståelse för 
bolagets verksamhet. Dock är det oftast samma  
representant som sitter med i valberedningen för ett flertal 
bolag, ibland uppåt 10 olika valberedningsuppdrag, vilket 
försvårar möjligheten att sätta sig in i och förstå samtliga 
bolags utmaningar och kompetensbehov.  

Osynliga ägare
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Kartläggning av valberedningarna

I denna upplaga av rapporten Hållbara pensionsbolag 
har vi valt att lägga fokus på pensionsbolagens 
valberedningsarbete. 

Vi har genomfört en omfattande kartläggning och 
analys av de valberedningar som pensionsbolagen har 
varit representerade i de senaste åtta åren, från 2010-
2017. Framförallt har vi bedömt bolagsstyrelsernas 
kompetens inom hållbarhet, som vi har definierat som 
”en ledamot med uttalad erfarenhet och/eller kompetens 
inom hållbarhet”. Detta innebär att styrelseledamoten 
t.ex. har utbildning eller tidigare erfarenhet av att ha
arbetat med hållbarhet på en operativ eller ledande
position inom den specifika branschen, alternativt är
engagerad i en organisation eller ett forskningsinstitut
med fokus på hållbarhetsfrågor. T.ex. en kandidat med
erfarenhet av miljöledningssystem eller praktiskt CSR-
arbete.

Vi har både tittat på styrelsesammansättningen och 
kompetensen för varje givet år, samt om hållbarhet 
har varit en anledning till att valberedningen har 
föreslagit en ny styrelseledamot. Cirka 80% av 
bolagsstyrelserna saknar minst en person med någon 
form av erfarenhet och kompetens inom hållbarhet, se 
diagram ovan. Betydligt färre motiverar eller föreslår 
en ny styrelseledamot baserat på dennes 
hållbarhetskompetens. 

I endast 8 av samtliga undersökta valberedningar, dvs. 
ca 2%, har hållbarhet varit en avgörande faktor till 
valberedningens nominering av en ledamot. Inte heller 
nämner valberedningen på vilket sätt hållbarhet har 
tagits i beaktande vid beslut om styrelsens 
sammansättning. 

6 av 10 Pensionsbolag beskriver i
sin ägarstyrningspolicy 
att hållbarhet är 
styrelsens ansvar 

79% Av de styrelser som 
pensionsbolagen har 
nominerat saknar 
hållbarhetskompetens

2% Av valberedningarna 
nämner hållbarhet som 
en avgörande faktor vid 
nominering av en ny 
styrelseledamot

OM VÅR ANALYS

Vi har definierat hållbarhetskompetens som 
att ledamoten har en uttalad erfarenhet 
och/eller kompetens inom hållbarhet. Dvs. en 
person som beskrivs ha jobbat med 
hållbarhetsfrågor på en operativ eller 
strategisk nivå. ”Ingen hållbarhetskompetens” 
innebär att styrelsen saknar minst en person 
med expertis inom området.

___________________________________



Digitalisering vs hållbarhet

En annan tydlig trend är digitalisering, och där ser 
förhållningssättet och synen på kompetens annorlunda 
ut. I vår kartläggning av valberedningarna har vi även 
tittat på huruvida styrelseledamöterna har nominerats 
baserat på sin expertis och erfarenhet inom 
digitalisering (se grafen nedan).

I 25 valberedningar har man specifikt uttryckt ett 
behov av, eller nominerat en expert inom, digital 
strategi. I endast 8 av samtliga 495 undersökta 
bolagsstyrelser, har hållbarhet nämnts i 
valberedningens motivering av en ledamot. Efterfrågan 
på styrelseledamöter med erfarenhet inom hållbarhet 
har även minskat sedan 2015. Även om det är relativt 
ovanligt att valberedningen överhuvudtaget motiverar 
sin nominering eller uttalar vad för kompetens de 
eftersöker, visar detta på en skillnad i efterfrågan. Till 
skillnad från hållbarhet anses digitalisering i högre grad 
vara en spetskompetens och styrelsefråga.

Många bolag ser hållbarhet som en affärsstrategiskt 
viktig fråga, som både kan stärka och sänka bolagets 
varumärke. Men det är sällan hållbarhet får ta plats i 
styrelsesammanhang. Det är snarare bolagsledningen 
som rapporterar hållbarhetsarbetet till styrelsen, som i 
sin tur har en kontrollfunktion och granskar arbetet. 

För att på ett trovärdigt sätt kunna leda bolagets 
långsiktiga affärsstrategi, bör även styrelsen ha en 
samlad kompetens som matchar bolagets behov ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Där ser vi att valberedningarna 
kan spela en viktig och ännu större roll genom att 
utvärdera styrelsens sammansättning. 

Vår analys visar att även om styrelsen har det 
huvudsakliga ansvaret, så saknas ledamöter med 
förståelse och erfarenhet av både praktiskt och 
strategiskt hållbarhetsarbete i styrelserummet. På 
samma sätt som digitalisering är en efterfrågad 
kompetens i styrelsen, bör även hållbarhet stå högre 
upp på valberedningarnas agenda. 

Grafen visar efterfrågad styrelsekompetens mellan år 2010 och 2017. 
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OM VÅR ANALYS

Vi har kartlagt 495 bolagsstyrelser mellan 
åren 2010-2017. Urvalet är baserat på de 
bolag där pensionsbolagen har varit 
representerade i valberedningen. Som 
underlag har vi använt publik information i 
form av ägarstyrningspolicy, 
bolagsstyrningsrapporter, material inför 
bolagsstämman och valberedningens 
motiverade yttranden. 

_____________________________________



Styrelsekompetens
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Digitalisering ”Söker någon som arbetar aktivt med digital utveckling”

”Ledamöter med erfarenhet av digital handel”

”Letar efter en kandidat som kan digital omvandling”

”Erfarenhet inom digital strategi”

”Digitalisering en utmaning och av särskilt intresse för verksamheten”

”Förstärkning av industriell och digital kompetens”

”Bakgrund inom e-handel och digital utveckling”

Hållbarhet ”Valberedningen har kommit fram till att de kompetenser som för 
närvarande behövs är erfarenhet från operativt hållbarhetsarbete”

”Föreslagna ledamöter tillför kompetenser inom hållbarhet och 
riskhantering”

25
valberedningar 

efterfrågar 
kompetens inom 

digitalisering

8
valberedningar 

efterfrågar 
kompetens inom 

hållbarhet

Baserat på undersökningen av totalt 495 valberedningar, mellan åren 2010-2017.



Är hållbarhet en styrelsefråga?

Samtidigt behöver det nödvändigtvis inte sitta en enskild 
ledamot som är hållbarhetsexpert i styrelsen, utan det 
kan anses vara hela styrelsens ansvar att förstå och 
kunna ta beslut med hänsyn till hållbarhet. Detta ställer 
dock högre krav på valberedningen, att de följer upp och 
utvärderar om styrelsen som grupp har tillräcklig 
kunskap för att kunna driva det strategiska 
hållbarhetsarbetet. 

Vi ser dock att hållbarhetsfrågan har fått mer fokus i 
bolagsstyrelserna än jämfört med för några år sedan. 
T.ex. har flera styrelser infört ett etik- och
hållbarhetsutskott. Vissa valberedningar har inkluderat
hållbarhet som en parameter i styrelseutvärderingen. En
del ställer även krav på att styrelseledamöterna ska ha
deltagit i relevanta hållbarhetsutbildningar eller
seminarier.

Det är dock relativt få pensionsbolag som till fullo 
använder sitt inflytande i valberedningen för att påverka 
bolagsstyrelsen. Som ansvarsfulla ägare kan 
pensionsbolagen exempelvis inkludera hållbarhet som 
ett krav, både i nomineringen och utvärderingen av 
styrelseledamöter. Detta för att säkerställa en 

mångsidig och meriterad styrelse, med en bred 
kompetens för att kunna ta långsiktigt hållbara beslut. 
Det är viktigt att hållbarhet inte bara är en fråga för 
kapitalförvaltningen, utan även genomsyrar 
valberedningen och styrelsesammansättningen.
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Slutsatser Hållbarhet är bolagsstyrelsens ansvar.

Det saknas dock styrelseledamöter med förståelse för och 
erfarenhet av hållbarhetsarbete i styrelserummen. 

Få valberedningar motiverar eller förklarar på vilka 
beslutsgrunder som en ledamot har nominerats. 

Hållbarhetskompetens, till skillnad från digitalisering, saknas 
på valberedningarnas agenda och kravprofil.

Som ansvarsfulla ägare kan pensionsbolagen inkludera 
hållbarhet som ett krav i både nomineringen och 
utvärderingen av styrelseledamöter.



Hållbara pensionsbolag 
2017

Det här är den fjärde rapporten i ordningen av 
Söderberg och Partners analys Hållbara 
pensionsbolag. Analysen belyser vad de olika 
pensionsbolagen gör bra och mindre bra i 
hållbarhetsfrågor, och betygsätter 
pensionsbolagens hållbarhetsarbete enligt 
vårt Trafikljussystem.

Analysen ska ses som ett komplement till Söderberg 
& Partners livbolagsanalys; som syftar till att bedöma 
bolagens finansiella stabilitet och simulera den 
framtida avkastningen, samt 
premiegarantiproduktanalysen.

Syfte

Syftet med den här analysen är att utvärdera och 
jämföra pensionsbolagens arbete med hållbara 
investeringar. 

I detta års analysrapport har vi även valt fokusera på 
ägarstyrning och hur pensionsbolagen jobbar med 
hållbarhetsfrågor i valberedningar. 

Metod

Analysen inkluderar de 12 pensionsbolag som 
omfattas av våra livbolags- och 
premiegarantiproduktsanalyser, uppdelat i gamla och 
nya kollektiv vilket resulterar i 13 betyg. Vi har använt 
oss av publikt tillgängligt material samt har skickat ut 
enkäter till pensionsbolagen med öppna frågor om 
deras hållbarhetsarbete. I vissa fall har ett möte 
bokats in för att diskutera svaren. I andra fall har 

frågorna besvarats via mailkontakt. 

De viktigaste och tydligaste skillnaderna i 
hållbarhetsarbetet bland de undersökta 
pensionsbolagen är påverkansarbete, ambitioner och 
värdeskapande inom området, samt processer för 
hållbara investeringar. Därför utvärderas och 
betygssätts pensionsbolagen i dessa perspektiv, och 
slutbetyget är en sammanvägning av betygen inom 
respektive perspektiv. Läs mer om metoden och vad 
vi bedömer på nästa sida.

Resultat

Vi ser att två pensionsbolag höjer sitt betyg från rött 
till gult, samt att ett har fått ett sänkt 
hållbarhetsbetyg. I övrigt är totalbetygen 
oförändrade. Det har dock skett en del 
betygsförändringar i perspektivet Påverkansarbete, 
dels eftersom vi lägger något större vikt vid proaktiva 
påverkansdialoger och tematiska engagemang (se s. 
21-22), men även eftersom vi i en större utsträckning
har integrerat pensionsbolagens arbete i
valberedningar (se s.3-12).

En generell bedömning är att de pensionsbolag eller 
kollektiv som i tidigare rapporter har fått ett rött 
betyg, också gör det största arbetet för att bli ännu 
bättre. De pensionsbolag som har varit gröna i något 
betygsperspektiv riskerar därmed att falla efter. 
Eftersom hållbarhetsområdet är under ständig 
utveckling, kan det som var ”best practice” igår vara 
förlegat imorgon.

11
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Övergripande metod

Målet med den här analysen är att utvärdera och 
jämföra pensionsbolagens arbete med hållbara 
investeringar. Genom att ställa frågor och diskutera med 
pensionsbolagens ansvariga för ansvarsfulla 
investeringar, har vi ett unikt analysunderlag som inte är 
lätt tillgängligt för den enskilde spararen.

Relativ analys
Viktigt att poängtera i metoden är att utvärderingen är 
relativ. Huvudsyftet med analysen är att sparare ska 
kunna välja det mest hållbara alternativet bland 
befintliga pensionsbolag. Detta innebär också att vi inte 
har tagit hänsyn till pensionsbolagens strategier i övrigt. 
Exempelvis, ett livbolag med svagare finansiell ställning 
på grund av höga garantiräntor, som har sämre 
förutsättningar för att arbeta med hållbarhet på grund av 
en större andel räntebärande, har inte bedömts utifrån 
”sina förutsättningar”, utan har fått ett lägre betyg. Detta 
eftersom de inte har samma möjligheter att t.ex. bedriva 
påverkansarbete. I dessa fall anser vi att en sparare som 
är intresserad av hållbarhet bör spara i ett pensionsbolag 
som har bättre förutsättningar för att integrera 
hållbarhet.

Tre utvärderingsparametrar
För att jämföra och betygssätta pensionsbolagen enligt 
Söderberg & Partners trafikljusmodell, fokuserar vi på de 
områden som vi identifierade som de tydligaste och 
viktigaste skillnaderna mellan pensionsbolagen med 

avseende på hållbarhetsarbete; Process för hållbara 
investeringar, Påverkansarbete och 
Hållbarhetsambitioner och värdeskapande.

Betyget inom respektive perspektiv är baserat på en 
underliggande poängsättning. Det är poängen inom 
respektive perspektiv som viktas samman till ett 
slutbetyg, inte trafikljuset som helhet. Därför kan det 
vara så att två bolag med samma trafikljusbetyg inom 
varje perspektiv ändå får två olika slutbetyg.

Analysen omfattar följande 13 pensionsbolag/kollektiv:

 Alecta
 AMF Pension (”AMF”)
 Folksam Liv (”Folksam”)
 Handelsbanken Liv (”Handelsbanken”)
 KPA Pension (”KPA”)
 Länsförsäkringar Liv Gamla Trad

(”Länsförsäkringar Gamla”, ”LF Gamla”)
 Länsförsäkringar Liv Nya Trad (”Länsförsäkringar

Nya”, ”LF Nya”)
 Nordea Liv & Pension (”Nordea”)
 SEB Gamla Liv (”SEB Gamla”)
 SEB Pension & Försäkring (”SEB P&F”)
 Skandia Liv (”Skandia”)
 SPP
 Swedbank Traditionell Pension (”Swedbank”)

Metod



Nedan definieras och motiveras de utvalda 
betygsperspektiven. Vi ger även en indikation om 
betygsgränserna för rött, gult och grönt ljus inom 
respektive perspektiv. Om du vill veta mer om olika 
hållbarhetsstrategier och hur vi bedömer dessa, läs vår 
separata rapporten ”Hållbara investeringar”.

Påverkansarbete

Beskrivning
Perspektivet ”Påverkansarbete” beaktar hur pensions-

bolagen identifierar möjligheter till att bedriva 
påverkansarbete, vilket kan ske både reaktivt och 
proaktivt. En ägare som är reaktiv i sitt påverkansarbete 
agerar först när det finns tydliga tecken på att ett 
företag i portföljen är ohållbart i något avseende, 
exempelvis en skandal i media eller att företaget blir 
underkänt i en normbaserad screening. Ett proaktivt 
hållbarhetsarbete innebär att investeraren inte är passiv 
i väntan på dessa tydliga signaler, utan jobbar 
förebyggande med företagens hållbarhetsarbete. Det 
betyder att förvaltaren försöker identifiera bolag med 
svagheter ur hållbarhetssynpunkt i förväg, och arbetar 
för att påverka och förbättra dessa bolag. Resultatet av 
påverkansarbete är svårt att mäta eftersom det oftast 
finns flera olika krafter som påverkar ett företag eller 
fondbolag till förändring, såsom exempelvis andra 

aktörers påverkansarbete, kundefterfrågan, samt lagar 
och regler. Av den anledningen har vi valt att utvärdera 
de strukturer och processer som pensionsbolagen har 
på plats för att skapa goda förutsättningar för 
påverkansarbete. Vi bedömer även antalet dialoger och 
inom ramen för vilka fokusområden dessa bedrivs. 

Utöver detta ingår även arbetet i valberedningar i denna 
bedömningsparameter, samt ev. tematiska 
investeringar som exempelvis gröna obligationer. 

Följande parametrar har identifierats som viktiga inom 
perspektivet:
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Söderberg & Partners analys baseras på en relativ betygsättning, för 
att identifiera och ge grönt ljus till de pensionsbolag som har kommit 
lite längre och är mer innovativa än andra. Detta för att underlätta för 
spararen som vill välja den traditionella förvaltning som är allra mest 

hållbar. 

Beskrivning av de tre 
utvärderingsparametrarna

 Påverkansstrategi

 Proaktivt påverkansarbete

 Tematiskt påverkansarbete

 Arbete i valberedningar
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Hållbarhetsambitioner och värdeskapande

Beskrivning

Perspektivet ”Hållbarhetsambitioner och 
värdeskapande” fångar upp i vilken utsträckning 
pensionsbolaget satsar på hållbarhet och bidrar till 
utvecklingen inom området. Det är viktigt att premiera 
pensionsbolagen genom detta perspektiv eftersom 
hållbara investeringsstrategier är ett relativt nytt 
område. Det är inte självklart vilket arbetssätt som är 
bäst och mycket mer kunskap samt transparens behövs. 
Därför är det bra att pensionsbolagen prioriterar 
hållbarhet, och genom att ta egna initiativ och 
samarbeta med andra aktörer bidra till att utveckla 
området vidare. 

Inom detta perspektiv värdesätts pensionsbolag som är 
engagerade i ett flertal samarbeten och initiativ, samt 
tillägnar mycket tid och resurser till att driva 
hållbarhetsfrågorna i branschen framåt. Att bolagen har 
en transparent kommunikation och redovisar 
hållbarhetsarbetet på ett tydligt och lättillgängligt sätt 
är också en bedömningsparameter. 

Följande parametrar har identifierats vara viktiga inom 
perspektivet:

Process för hållbara investeringar

Beskrivning

Perspektivet ”Process för hållbara investeringar” speglar 
hur bolagen arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i 
förvaltningen, det vill säga vilka verktyg, metoder och 
incitament förvaltarna har för att innehaven i 
pensionsbolagens portföljer ska vara hållbarare än 
marknaden.

Viktiga parametrar inom detta perspektiv är tillgång till 
hållbarhetsanalyser och information samt hur den 
faktiskt används. Även återkoppling till förvaltarna samt 
incitament och metoder för att integrera 
hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten är viktiga 
aspekter. Perspektivet fokuserar på positivt urval 
snarare än exkluderingar. Detta beslut grundas på 
Söderberg & Partners hållbarhetssyn, som baseras på 
vad forskningen säger angående vilka hållbara 
investeringsstrategier som har möjlighet att 
åstadkomma faktiska förbättringar för miljön och 
samhället.

Pensionsbolagen arbetar generellt med nedanstående 
metoder, vilka utgör den största grunden för betygen i 
detta perspektiv:

 Kommunikation och transparens

 Resurser och organisation

 Samarbeten och initiativ

 Normbaserad screening

 Hållbarhetsanalys

 Integrering

 Uppföljning av hållbarhetsnivå
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Betygsgränser

Påverkansarbete
● Grönt betyg får pensionsbolag som bedöms ha goda

förutsättningar för att åstadkomma förändringar i
praktiken. Det kan grunda sig i att de har en effektiv
strategi för dialog med bolagen de äger, samt att de
följer upp utvecklingen av bolagsdialogerna enligt en
väldefinierad metod. De bedriver också ett proaktivt
påverkansarbete som baseras på identifierade
hållbarhetsrisker i den traditionellt förvaltade
portföljen.

● Gult betyg tilldelas de pensionsbolag som har ett
strukturerat påverkansarbete, men som av någon
anledning har sämre förutsättningar att bedriva
påverkansarbete som gör skillnad.

● Rött betyg i perspektivet får pensionsbolag som har
ett mindre strukturerat påverkansarbete eller
bedöms ha lägre sannolikhet att bedriva
påverkansarbete som gör skillnad.

Hållbarhetsambitioner och värdeskapande

● Grönt betyg i perspektivet får de pensionsbolag som
tillägnar mycket resurser till att driva utvecklingen
framåt genom att i hög och avancerad grad vara
delaktiga i olika samarbeten och initiativ, samt även
är bra på att kommunicera deras hållbarhetsarbete
på ett transparent sätt.

● Gult betyg får de som satsar på hållbarhet men som
inte kommunicerar eller är lika transparenta med det
hållbarhetsarbete som bedrivs.

● Rött betyg i perspektivet får pensionsbolag som
tillägnar relativt lite resurser till hållbarhetsarbete
och som inte är delaktiga i samarbeten i samma
utsträckning som övriga pensionsbolag.

Process för hållbara investeringar

● Grönt betyg får pensionsbolag som har en
genomarbetad process för att ta hänsyn till
hållbarhet och en modell eller metod som möjliggör
positivt urval. Grönt betyg tilldelas även de bolag
som har en regelbunden uppföljning med förvaltarna
kopplat till specificerade hållbarhetsmål.

● Gult betyg får de pensionsbolag som har uppföljning
och utbildning med förvaltarna samt incitament för
att integrera hållbarhet i förvaltningen, men som
saknar en tydlig strategi eller förutsättningar för
positivt urval.

● Rött betyg får pensionsbolag som har tillgång till
omfattande hållbarhetsinformation, men som saknar
en formaliserad process och tydliga incitament för
att ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen.



Process för hållbara investeringar
Tabellen till höger visar en sammanställning av 
pensionsbolagens betyg i perspektivet ”Process för 
hållbara investeringar”. 

Inom betygsperspektivet har AMF, Länsförsäkringar 
Skandia och SPP fått ett grönt betyg. AMF behåller sitt 
gröna betyg då de investerar i utländska bolag enligt en 
"bäst-i-klassen"-modell. Endast de 50% som är bäst ur ett 
hållbarhetsperspektiv inom respektive bransch är 
investerbara. Vid undantag, dvs. investeringar som inte 
följer den givna ”bäst-i-klass”-metodiken, har AMF rutiner 
för att påverka innehavet till ett bättre hållbarhetsarbete. 
Länsförsäkringar Nya och Gamla Trad genomför en 
omfattande egen analys och uppföljning av de externt 
förvaltade fonderna, vilket har en avgörande inverkan vid 
upphandling av mandat. Skandia har i år fått ett höjt betyg 
i perspektivet, från gult till grönt. Skandias förvaltare har 
mål kopplade till hållbarhet som de regelbundet 
utvärderas efter, samt får kvartalsvisa genomgångar med 
ESG-analytiker. Skandia har precis som Länsförsäkringar 
en bra process för att integrera hållbarhet när de 
utvärderar externa mandat. Även SPP behåller sitt gröna 
betyg tack vare en omfattande hållbarhetsanalys som är 
integrerad i förvaltningen av samtliga tillgångsslag. 

16

I det följande beskrivs resultatet av undersökningen, samt 
hållbarhetsbetygen inom respektive perspektiv per pensionsbolag.

Resultat och betyg
November2017

Bolag Betyg

Alecta ●●●
AMF ●●●
Folksam & KPA ●●●
Handelsbanken ●●●
Länsförsäkringar Gamla ●●●
Länsförsäkringar Nya ●●●
Nordea ●●●
SEB Gamla ●●●
SEB Pension & Försäkring ●●●
Skandia ●●●
SPP ●●●
Swedbank ●●●
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Vad menas med positivt urval?

Positivt urval innebär att pensionsbolaget 
arbetar för att aktivt välja in och ta hänsyn till 
hållbarhet i förvaltningen. Detta innebär att 
förvaltaren inte enbart har tillgång till 
hållbarhetsinformation, utan aktivt integrerar 
detta i finansiella värderingar och samtliga 
tillgångsslag. Ett bra exempel på positivt urval 
är en ”bäst-i-klassen”-strategi, där förvaltaren 
väljer att investera i de bolag som är bäst 
inom hållbarhet inom t.ex. en specifik sektor.

Alecta, Handelsbanken och SEB Pension & Försäkring 
har fått ett gult betyg i perspektivet. Alecta investerar i 
ett fåtal svenska och utländska bolag. De använder sig 
av en extern leverantör av hållbarhetsdata, och gör en 
fördjupad analys om ett bolag har fått ett lågt betyg i 
hållbarhet.  Handelsbanken har fått ett höjt betyg i 
perspektivet, från rött till ett gult betyg. Vi gör 
bedömningen att man har ett mer strukturerat arbete 
för att utvärdera och följa upp hållbarhetsnivån. SEB 
P&F har en ESG-integrerad aktiestrategi inom vilken de 
särskilt bedömer miljöfaktorer. Dock täcker analysen 
en relativt liten andel av den traditionellt förvaltade 
portföljens innehav. Men de har en något mer 
systematisk process än SEB Gamla som får ett rött 
betyg. Pensionsbolagen med gult betyg i perspektivet 
har inte en lika tydlig metod för positivt urval som 
bolagen med grönt betyg.

Folksam & KPA, Nordea, SEB Gamla och Swedbank har 
fått ett rött betyg. Folksam & KPA har genomfört en 
intern hållbarhetsanalys med fokus på miljö och bolag 
med stora koldioxidutsläpp. Denna analys användes 
dock främst för att välja bort de mest "koldioxidtunga" 
bolagen. På räntesidan fokuserar de på screening, och 
har ingen mer formaliserad process för integrering av 
ESG. De saknar tydliga incitament för att använda ESG-
data för positivt urval. Nordea analyserar och följer upp 
externa förvaltares hållbarhetsnivå, men det är inte 
tydligt på vilket sätt

denna metod används för positivt urval eller har en 
avgörande inverkan på valet av förvaltare. Swedbank
behåller sitt tidigare röda betyg i perspektivet. 
Förvaltarna har tillgång till hållbarhetsinformation och 
resultatet av screeningen återkopplas regelbundet, 
men det är upp till förvaltarna att bedöma om 
informationen har relevans för investeringsbeslutet. 
Det saknas även en tydlig koppling till specificerade 
mål, samt tillräckliga incitament för att förvaltarna ska 
använda sig av informationen för positivt urval. 
Gemensamt för pensionsbolagen med rött betyg i 
perspektivet är att de har tillgång till 
hållbarhetsinformation eller analyser, men saknar en 
formaliserad process eller tillräckliga incitament för hur 
dessa ska integreras i förvaltningen.
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En grön obligation är precis som en 
vanlig obligation, fast med skillnaden att 
kapitalet är öronmärkt åt att finansiera 
olika former av miljöprojekt.

Miljöprojekten kan vara allt ifrån investeringar i 

vattenrening och hållbara infrastrukturprojekt, till 

miljömärkta byggnader. Det finns olika sorters gröna 

obligationer med avseende på hur pengarna används, hur 

den granskas, typ av säkerhet och kupongens utformning. 

De flesta gröna obligationer har samma

Gröna obligationer
säkerhet och därmed samma kreditbetyg som 
övriga skuldinstrument som utgivaren har gett ut. 
Emittenter av gröna obligationer är främst 
kommuner och landsting, men även företag. 

Alecta, Folksam och SPP ligger i framkant vad det 
gäller investeringar i gröna obligationer. Vi ser 
generellt att flera pensionsbolag efterfrågar gröna 
obligationer och aktivt riktar kapitalet mot denna 
typ av investering, vilket också är en parameter 
som ingår i vår betygsättning. 



Påverkansarbete
Tabellen till höger visar en sammanställning av 
pensionsbolagens betyg i perspektivet 
”Påverkansarbete”. 

Det har skett en del betygsförändringar i detta 
perspektiv. Dels på grund av att vi tar större hänsyn till 
i vilken grad pensionsbolaget bedriver ett proaktivt 
påverkansarbete eller tematiskt engagemang. Som 
tidigare beskrivet har vi även utökat vår analys av 
pensionsbolagens arbete i valberedningar, vilket också 
ingår i påverkansbetyget. 

Best practice?
Under 2017 har vi sett en trend att flera pensionsbolag 
har börjat revidera sina påverkansstrategier. Tidigare 
var det vanligt att agera reaktivt på t.ex. 
kontroversiella incidenter i ett bolag eller när det finns 
tydliga tecken på missförhållanden i ett bolag. Idag 
jobbar allt fler förvaltare proaktivt med att identifiera 
olika hållbara fokusområden, s.k. tematiskt 
engagemang. Detta sker vanligtvis gemensamt med 
andra investerare inom ramen för internationella 
initiativ, vilket kan anses skapa större legitimitet för 
frågan. Vi ser positivt på att de tar en mer proaktiv 
ställning och aktivt verkar för att påverka bolag till det 
bättre. Trots det lägger många av pensionsbolagen 
fortfarande mycket tid och mest resurser på det 
reaktiva påverkansarbetet, samt att det proaktiva 
engagemanget omfattar relativt få portföljinnehav. 

SPP, Swedbank och Länsförsäkringar Nya får högsta 
betyg. Gemensamt är att de bedriver en stor andel 
proaktiva dialoger. Det kan t.ex. vara att de 
regelbundet träffar och har en dialog med de svenska 
innehav där de är stora ägare, eller att de är 
engagerade i initiativ som försöker påverka bolag inom 
ett visst hållbarhetstema. SPP har reviderat sin 
påverkansstrategi för att ännu tydligare rikta in sitt 
arbete mot de bolag där de kan ha en positiv inverkan, 
snarare än att enbart föra en dialog med bolag som är 
förknippade med en negativ incident. 

Storebrandkoncernen har under året sett över sin 
påverkansstrategi och den ansvariga kommittén har 
ändrat fokus till att bli mer aktiva, dvs. övervaka, välja 
och prioritera de områden eller teman där de proaktivt 
kan göra skillnad. Swedbank har fått ett grönt betyg 
mycket tack vare ett bra förhållningssätt till hållbarhet 
i och med deras arbete i valberedningar. Med tanke på 
att de deltar i så pass många valberedningar har de en 
stor möjlighet att påverka, och de lyfter vikten av 
hållbarhetskompetens och relevant kunskap när de 
nominerar styrelsen. 
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Bolag Betyg

Alecta ●●●
AMF ●●●
Folksam & KPA ●●●
Handelsbanken ●●●
Länsförsäkringar Gamla ●●●
Länsförsäkringar Nya ●●●
Nordea ●●●
SEB Gamla ●●●
SEB Pension & Försäkring ●●●
Skandia ●●●
SPP ●●●
Swedbank ●●●



Folksam har en strategi för att ta hänsyn till hållbarhet i 
valberedningsarbetet, något vi bedömer positivt. De 
fokuserar på det aktuella bolagets behov av 
hållbarhetskompetens, och lyfter fram det som ett 
extra tydligt krav på nya styrelsekandidater. De 
dedikerar dock få resurser till proaktiva 
påverkansdialoger och andra engagemang, jämfört 
med många av de andra pensionsbolagen. Den 
huvudsakliga skillnaden mellan ett grönt och gult betyg 
är att de med ett grönt betyg prioriterar proaktivt 
påverkansarbete i en högre grad, och lägger mycket 
resurser på tematiska engagemang. 

3 Diagrammet ovan visar de främsta fokusområden som pensionsbolagen är engagerade i. 
Exempelvis är tio av pensionsbolagen engagerade i ett internationellt initiativ för att uppmuntra 
fler bolag att redovisa sina koldioxidutsläpp.

20

Tematiskt påverkansarbete

Samtliga pensionsbolag är delaktiga i ett eller 
flera engagemang inriktade på specifika 
hållbarhetsteman. Det kan handla om allt 
ifrån att påverka fler bolag att redovisa sina 
koldioxidutsläpp, till hållbar produktion av 
palmolja. Oftast handlar ett tematiskt 
påverkansarbete om att fokusera på en 
specifik hållbarhetsfråga och agera proaktivt 
för att förebygga de risker som man har 
identifierat i en bransch.
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Vilka hållbarhetsfrågor är i fokus? 3

Redovisning av koldioxidutsläpp

Mänskliga rättigheter i utvinningsindustrin

Hållbar produktion av palmolja

Barnarbete i kakaoindustrin

Vattenrisk

Swedbank har även årligen ett flertal proaktiva 
påverkansdialoger inriktade mot specifika branscher 
och dess hållbarhetsrisker. Länsförsäkringar jobbar 
aktivt med att påverka externa förvaltare. En av PRI:s 
sex principer är att arbeta för att principerna 
implementeras i finansbranschen, vilket 
Länsförsäkringar till stor del gör genom att ställa krav 
och följa upp de externa förvaltarnas 
hållbarhetsarbete.

Gult betyg får AMF, SEB (Gamla och P&F) och 
Folksamgruppen. AMF får ett bra betyg främst tack 
vare arbetet i valberedningar. AMF arbetar aktivt för 
att ta hänsyn till ett bolags hållbarhetsutmaningar när 
man söker styrelsemedlemmar, vilket också har gett 
resultat i form av en högre andel styrelser med 
hållbarhetskompetens. SEB förvaltar ca 70% av Gamla 
Livs portfölj. Portföljen har även en relativt stor andel 
utländska aktier, för vilka SEB har anlitat en extern 
konsult för att bedriva påverkansdialoger. SEB P&F har 
en stor andel alternativa investeringar i den 
traditionellt förvaltade portföljen. De har utökat 
investeringarna i projekt med en tydlig koppling till 
faktisk påverkan (s.k. ”impact investing”), t.ex. 
mikrofinansiering. Både SEB Gamla och SEB P&F får 
dock ett gult betyg, då de saknar en tydlig strategi för 
att ta hänsyn till hållbarhet i sitt valberedningsarbete. 
Folksamgruppen har länge varit drivande i 
hållbarhetsfrågor och arbetar aktivt med att göra sin 
röst som ägare hörd på bolagsstämmor. 



Rött betyg i perspektivet får Alecta, Handelsbanken, 
Nordea, Länsförsäkringar Gamla Trad samt Skandia. 
Alecta har ett koncentrerat aktieinnehav vilket 
möjliggör en nära kontakt och dialog med bolagen. De 
bedriver dock inte tematiska engagemang i samma 
omfattning som de andra bolagen. Vad det gäller de 
utländska innehaven är de framförallt engagerade 
genom att rösta på bolagsstämmor. Betyget dras även 
ner av att de saknar en tydlig strategi för att ta hänsyn 
till hållbarhet i valberedningsarbetet. Handelsbanken
har på många plan förbättrat sitt påverkansarbete. 
Utöver reaktiva dialoger med bolag, har man i år 
initierat flera tematiska sektorengagemang, både i 
samarbete med andra investerare och på egen hand. 
Men det är för tillfället relativt få bolag som omfattas 
av dessa proaktiva dialoger. Nordea placerar främst i 
en stor andel räntebärande värdepapper, men även 
direktägda fastigheter och private equity-fonder. Ofta 
förvaltas dessa av externa förvaltningsbolag, där 
Nordea inte lika aktivt arbetar med att påverka. De har 
en löpande dialog med externa förvaltare, men ställer 
inte lika tydliga krav på miniminivå eller förbättring 
som de pensionsbolag med högre betyg. Även den 
stora andelen stats- och bostadsobligationer innebär 
sämre förutsättningar för påverkansarbete. 
Länsförsäkringar Gamla Trad omfattas av samma 
påverkansarbete som Länsförsäkringar Nya Trad, men 
erhåller ett lägre betyg på grund av att portföljen till en 
större andel består av stats- och bostadsobligationer 

där förutsättningarna för påverkansarbete inte är lika 
stora. Det proaktiva och tematiska påverkansarbete, 
samt arbetet i valberedningar som Länsförsäkringar 
bedriver, är därmed inte tillämpbart i samma 
utsträckning 4. Även Skandia har fått ett sänkt och 
därmed ett rött betyg, främst på grund av att de i en 
mindre omfattning bedriver proaktiva dialoger.

4 Varför spelar det roll ur ett hållbarhetshänseende om portföljen har ett stort innehav i statsobligationer? 
Eftersom strategierna för hållbara investeringar är inte fullt ut tillämpbara, t.ex. är det svårare att påverka en 
stat än ett företag. Ur spararens perspektiv, kommer inte varje sparkrona att användas eller placeras i 
produkter för vilka påverkansarbetet bedrivs. Läs mer i vår kompletterande rapport ”Hållbara investeringar”. 21
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Koldioxidavtryck, ton CO2e/MSEK

Koldioxidavtrycket visar hur stor ägarandelen av ett bolags koldioxidutsläpp, i 
relation till dess intäkter, som pensionsbolagen indirekt äger via sina innehav.

Koldioxidavtryck

Ett lågt tal (ton CO2 ekvivalenter) innebär att 
portföljen i större utsträckning har investerat i 
bolag med låga koldioxidutsläpp i förhållande till 
bolagens intäkter. 

Koldioxidavtrycket är dock inte ett helt perfekt 
mått, eftersom många portföljbolag inte redovisar 
sina utsläpp och avtrycket enbart är en 
ögonblicksbild av innehaven. Men att börja mäta 
är ett första steg, vilket kan hjälpa förvaltarna att 
identifiera de värsta ”utsläpparna” i portföljen. 

Länsförsäkringar Nya och Skandia har högst 
koldioxidavtryck, om strax över 20 ton 
CO2e/MSEK. Det bör dock noteras att ett högre 
avtryck inte nödvändigtvis är negativt, eftersom 
det också kan innebära att portföljen innehåller en 
större andel aktieinnehav som också redovisar 
sina utsläpp, samt att pensionsbolagen har olika 
aktieandelar och tillgångsfördelning. 
Handelsbanken, LF Gamla och Nordea mäter inte 
den traditionella portföljens koldioxidavtryck i 
dagsläget 5. 

5 Koldioxidavtryck inrapporterade per den 8 september 2017. LF Gamla har en 
liten aktieandel och redovisar därmed inte avtrycket. Handelsbanken har inga 
direkta aktieinnehav utan mäter endast avtryck för fondinnehaven. 
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Hållbarhetsambitioner och värdeskapande

Tabellen till höger visar en sammanställning av 
pensionsbolagens betyg i perspektivet 
”Hållbarhetsambitioner och värdeskapande”.

I år har Nordea och SPP fått sällskap i toppen, då 
även Skandia fått ett grönt betyg i perspektivet. SPP 
och Nordea behåller sitt gröna betyg, dels eftersom 
de är engagerade i ett flertal organisationer och 
samarbetsinitiativ på en avancerad nivå. SPP har via 
Storebrand tillgång till omfattande resurser. Nordea
och Skandia har även fått ett högt betyg för 
transparent information samt en tydlig 
organisationsstruktur och ansvarsfördelning, vilket är 
en viktig parameter för ett grönt betyg.

Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB och 
Swedbank har alla fått ett gult betyg. 
Handelsbanken behåller sitt gula betyg, men har fått 
en högre poäng i perspektivet tack vare förbättrad 
kommunikation och transparens sedan förra 
analysen, med lättillgänglig information om hur 
hållbarhetsarbetet är integrerat i olika produkter och 
placeringserbjudanden. Även Länsförsäkringar har 
mycket information tillgänglig, de ligger i framkant 
vad det gäller att redovisa påverkansdialoger, 
eftersom de även bedömer hur respektive dialog med 
ett bolag fortlöper. Swedbank publicerar löpande 
information i form av röstningsstatistik, årsrapporter, 
valberedningar och dialoger. SEB är delaktiga i ett 
flertal engagemang och har varit pådrivande i projekt 
för ESG-integrering inom hedgefonder och 
alternativa investeringar vilket anses värdeskapande. 
De får dock en lägre poäng i kommunikation och 
transparens än de med grönt betyg. Vi ser positivt på 
att Folksamgruppen är väldigt transparenta med sitt 
arbete på bolagsstämmor. Folksam har en intern 
funktion för ansvarsfullt ägande, som är integrerad i 
kapitalförvaltningen. KPA har dock inte lika mycket 
dedikerade resurser internt, då de snarare står 
bakom Folksams arbete inom ansvarsfullt ägande, 
och får därmed ett rött betyg. KPA har även en mer 
omfattande exkluderingsstrategi, som innebär en
begränsad möjlighet att som ägare påverka bolagen.

Ansvarsfördelningen mellan Folksam och KPA vad 
det gäller påverkansarbetet och övriga engagemang 
inom hållbarhet är inte helt tydlig. AMF publicerar 
väldigt lite information om hållbarhetsarbetet, och är 
engagerade i ett fåtal samarbeten relativt de andra 
pensionsbolagen i vår analys. Även Alecta är 
engagerade i relativt få samarbeten och publicerar 
enstaka exempel på påverkansdialoger. Alecta har 
dock fått en något högre poäng än förra året då de 
har utökat hållbarhetsorganisationen.

Bolag Betyg

Alecta ●●●
AMF ●●●
Folksam ●●●
KPA ●●●
Handelsbanken ●●●
Länsförsäkringar Gamla ●●●
Länsförsäkringar Nya ●●●
Nordea ●●●
SEB Gamla ●●●
SEB Pension & Försäkring ●●●
Skandia ●●●
SPP ●●●
Swedbank ●●●



Sammanfattning
November 2017

Tabellen till höger visar pensionsbolagens 
totalbetyg i hållbarhet, utan inbördes ordning. 

Totalbetyget är alltså en sammanvägning av poängen 
från de tre perspektiven; Process för hållbara 
investeringar, Påverkansarbete och 
Hållbarhetsambitioner och värdeskapande. 
Observera att det är poängen inom respektive 
perspektiv som viktas samman till ett slutbetyg, inte 
trafikljuset som helhet. Därför kan det vara så att två 
bolag med samma trafikljus inom respektive perspektiv, 
får två olika slutbetyg. 

Pensionsbolagen ledande inom hållbarhet

Många av de svenska pensionsbolagen som ingår i vår 
analys är föregångare inom hållbarhet och har ett väl 
genomarbetat hållbarhetsarbete, speciellt om man ser 
det ur ett internationellt perspektiv. Det är därför viktigt 
att poängtera att denna analys bygger på en relativ 
betygsättning. De med rött betyg är nödvändigtvis inte 
ett ohållbart val. Men syftet med denna analys är att 
hjälpa våra kunder som vill att pensionskapitalet ska 
investeras på ett så hållbart sätt som möjligt, det vill 
säga det pensionsbolag med störst potential för hållbar 
påverkan. Därmed är analysen relativ, för att identifiera 
de bolag som har absolut bäst strategier och 
förutsättningar att faktiskt använda kapitalet för att 
göra världen lite bättre.
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Swedbank 
SPP 
Länsförsäkringar Nya
Skandia 

Grön

AMF
SEB P&F
SEB Gamla
Folksam
Handelsbanken
Länsförsäkringar Gamla

Gul

Alecta
KPA
Nordea

Röd

Betyg per den 2/11 2017



Om Söderberg & Partners 
Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och 
förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har Nordens 
största fristående analysavdelning som dagligen följer marknaderna. 
Målet är att erbjuda våra kunder de bästa fonderna, aktierna och 
försäkringarna. Vårt kontorsnät finns över hela Sverige samt i andra 
nordiska länder. 

08-451 50 00
soderbergpartners.se

Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av 
försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående analysavdelningar. Företaget har en 
mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden: Insurance Consulting, Securities & Asset Management, 
Financial Technology, Payroll & Benefits. 

www.sodebergpartners.se

Allmän information
Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Securities AB, org. nr 556674-7456 (nedan ”Söderberg & 
Partners” och/eller ”Bolaget”). Bolaget är ett värdepappersinstitut och har tillstånd att som sidotjänst utarbeta och 
sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med 
finansiella instrument. Som grund för analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg 
& Partners ansvarar inte för riktigheten av informationen eller för felaktigheter eller brister i bearbetningen därav. Då 
marknaderna förändras löpande är investeraren själv ansvarig för att säkerställa om analysen är inaktuell.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmänna rekommendationer och analysen utgör således 
inte tillhandahållande av personlig investeringsrådgivning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden eller 
vid var tid gällande motsvarighet av nämnd lag. Analysen bör inte ensam ligga till grund för ett beslut. Investerare 
bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de produkter som diskuteras eller presenteras i 
denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk 
avkastning är inte en garanti för framtida resultat.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och Bolaget har 
antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, 
undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg 
& Partners som bolag.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, 
förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 
Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående 
godkännande. 

http://www.sodebergpartners.se/
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