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Skandia – ska vara ett föredöme i hållbarhetsarbetet

Vårt arbetet ska hålla en hög standard relativt 

vår bransch och i utvalda områden ska 

Skandia verka som en katalysator för positiv 

förändring. 

• Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och 

bidra till ett hållbart värdeskapande 

• Hållbarhetsarbetet bidrar till Skandias förmåga 

att hantera risker och adressera möjligheter



Vårt arbete utgår från internationella ramverk

Hållbar utveckling

• En hållbar utveckling ska tillfredsställa 

dagens behov utan att äventyra framtida 

generationers behov.

• Alla tre perspektiven (miljö, social, 

ekonomisk) hänger ihop och en hållbar 

utveckling uppstår när dessa tre är i balans.

• Skandia använder begreppet hållbart 

värdeskapande. Med det menas att vi 

skapar trygghet för våra kunder och ett 

positivt bidrag till en mer hållbar utveckling.

Social Ekonomisk

Miljö



Vårt hållbarhetsarbete har en bra grund att stå på

Skandia har en lång erfarenhet av att 

arbeta med samhällsutmaningar

✓ Idéer för livet har firat 30 år

✓ Fortune change list 2016

✓ Skandia var ankarinvesterare i den 

första gröna obligationen och har 

sedan dess gjort flera profilerade 

hållbarhetsinvesteringar

✓ Vi var tidiga med en förebyggande 

hälsoförsäkring och att samarbeta 

med Sophiahemmet Rehab Center



Förväntningarna på Skandia är höga

Distributörer

Medarbetare

Ägare

Tillsyns-

myndigheter

Kunder

Lagstiftare ”Vill leva som vi lär”

”Förtroende och 
ansvar”

”Agera föredöme”

”Finansiella hållbarhetsrisker”

”Finansiering av hållbar 
utveckling”

”Utvärderar våra erbjudanden inom 
hållbara investeringar” 



Det sker snabb utveckling i omvärlden

80%
av anställda

vill pensionsspara 

hållbart*

*SPP undersökning av hållbarhetskrav för 

pensionsupphandlingar 2019

av företagskunderna 

(20-49) - hållbarhet helt 

avgörande vid val av 

tjänstepension

Våra kunders krav 

på hållbarhet är 

högst i branschen33%
Ny EU-

lagstiftning 

träder i kraft

2021

Fler kvinnor än män har valt 

fond med hållbar inriktning

Viktigast för Skandias kunder att beakta i 

förvaltningen av deras 

tjänstepensioner/sparkapital är:

1. Välja bort bolag som utvinner olja, 

gas eller kol (fossilfritt)

2. Aktiv dialog med företag för att de ska 

förbättra sitt hållbarhetsarbete 

(påverkan)

36% kvinnor

28% män



Sammanfattat är tre omvärldstrender centrala för vårt 

fortsatta arbete

✓Ökad förväntan på finansiella aktörer att bidra till en positiv utveckling i 
samhället

• Sparprodukter med hållbarhetskriterier blir alltmer en basprodukt

• Klimatrisker är i fokus och ses som del av finansiella risker

• Hållbarhet är ett strategiskt fokusområde för Skandia

• Ett nytt hållbarhetsramverk har tagits fram för att prioritera och konkretisera arbetet

• Flera viktiga framsteg har gjorts de senaste åren för 
• ett tydligare kunderbjudande med hållbarhetsfokus 

• samt för att hantera hållbarhetsrelaterade risker



Nytt hållbarhetsramverk för Skandia
Fyra prioriterade områden för att skapa ett konkurrenskraftigt arbete

Friska företag Hållbart SkandiaHållbart sparande Ansvarsfulla 
banktjänster

Förvaltning och rådgivning av 

våra kunders pengar sker 

ansvarsfullt för att säkerställa 

ekonomisk trygghet och för att 

bidra till hållbart värdeskapande i 

linje med Parisavtalet och de 

globala hållbarhetsmålen.

Vi ska erbjuda enkla, 

transparenta och hållbara 

banktjänster som bidrar med 

positiva effekter för våra kunder, 

samhället och klimatet. 

Vi bidrar till friskare individer 

genom vårt arbete med 

förbättrad företagshälsa –

Reducera sjukfrånvaron hos 

våra kunder

Vi arbetar aktivt med god 

affärsetik och med hälsa, 

lärande och miljö i fokus



Lösning

Ansvarsfullt

Hållbart

Ansvarsfullt

Lösning

Hållbart

✓

I våra investeringar tar vi 

ansvar…

… beaktar hållbarhet… … samt strävar efter investeringar 

som gör skillnad på riktigt.

Skandia Liv -bidrar till lösningar på samhällsutmaningar

✓

✓

✓



Skandia Liv –fokus hälsa
Investeringar som bidrar till hälsa

Under 2020 har vi investerat 2 miljarder i 

sociala obligationer som bidrar i arbetet 

mot Covid 19

Unik hälsoobligation med syfte 

att förebygga diabetes typ 2, 

www.folkhalsastockholm.se



Skandia Liv –fokus klimat
Investeringar som bidrar till omställning 

Mål 2025: Fördubblat gröna investeringar Mål 2025: 75 % mindre fossilt



Skandia Link
Fler hållbara och fossilfria fonder

• Tillgodoser kundernas olika sparbehov, 
riskprofiler och hållbarhetspreferens

• Mål 2025

• 100% egna fonder med hållbarhetsfokus

• 1/3 av Skandia Link fonder med hållbarhetsfokus

Låga avgifter i indexnära fonder
exempelvis Exponeringsfonderna

Aktivt förvaltade fonder
exempelvis Skandia USA och Skandia Världen 

Sverige



Transparens i arbetet är centralt

•



Tack!


