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Missa inte att läsa
sammanfattningen
om varför SPP är
stolta över vårt

hållbarhetsarbete

För SPP är hållbarhet en del av vårt DNA. Det handlar om att leva som vi 

lär och att respektera människa och natur i både vår egen verksamhet och 

i våra investeringar. 

Hållbarhetsgranskat sparande för er 

och era anställda
Hos oss kan du känna dig trygg med att vi analyserar 100% av 

vårt utbud baserat på hållbarhetsfaktorer såsom miljö och 

klimat, sociala frågor, samt affärsetik och bolagsstyrning. 

Om era anställda inte gör något aktivt val hamnar de

automatiskt i våra entrélösningar, som innehåller flera av våra

fonder med högst hållbarhetsnivå. Våra entrélösningar, likt alla

våra egna fonder, äger aldrig aktier i bolag som producerar till

exempel fossila bränslen, tobak eller pornografi och vi har ett

brett utbud av hållbarhetsfokuserade fonder.

Som ägare arbetar vi aktivt med portföljbolagen för att bland

annat förhindra avskogningen i Amazonas och skydda

mänskliga rättigheter i utsatta områden såsom Västbanken,

Palestina och Myanmar. Dessutom flyttar vi kontinuerligt mer 

pengar till bolag som bidrar med lösningar på världens 

hållbarhetsutmaningar.

Konkreta nyckeltal i "Hållbarhetskartan" 

Som kund kan du enkelt få en överblick över flera nyckeltal 

kopplat till hållbarhet i era investeringar hos SPP genom den 

hållbarhetskarta som vi erbjuder samtliga kunder, såväl företag 

som anställda. 

Mycket har hänt 2021

På nästa sida har vi sammanfattat vårt hållbarhetsår 2021. Läs 

mer om vårt hållbarhetsarbete på spp.se/hallbarhet och tveka 

inte att höra av er om ni vill veta mer.

https://www.spp.se/kunskapsnavet/hallbara-investeringar/darfor-ar-vi-stolta-over-spps-hallbarhetsarbete/
https://www.spp.se/hallbarhet/er-hallbarhetskarta
https://www.spp.se/hallbarhet/


Hållbarhet på SPP 2021

Januari

• SPP blir enda bolag med högsta betyg i alla delar av Söderberg och Partners "Hållbara fondförsäkringar" och är därmed enda 

försäkringsbolag med högsta betyg i alla Söderberg & Partners och Max Matthiessens hållbarhetsgranskningar de senaste 12 

månaderna

Februari

• Storebrand / SPP utses till världens mest hållbara försäkringskoncern i Corporate Knights Global 100

• Storebrand / SPP sätter kortsiktiga klimatmål till 2025, som ett delmål mot att nå nettonoll senast 2050: 32% minskat CO2-

avtryck från investeringarna och minst 15% i lösningsbolag

Mars

• SPP lanserar en tjänst för att följa upp hur stor del av företagets sparande som ligger i fonder som klassas som att de "främjar 

hållbarhet" eller "har hållbarhet som mål" enligt EUs disclosureförordning som trädde i kraft 10e mars

• SPP lanserar ett erbjudande om selekterat fondutbud där enbart fonder som klassas som "främjar hållbarhet" eller har 

"hållbarhet som mål" ingår – det är två tredjedelar av vårt totala utbud inklusive alla SPPs egna fonder

April

• SPP lanserar Hållbarhetskartan för både företag och anställda - en unik tjänst för att visualisera pensionens hållbarhetsnivå 

genom fyra nyckeltal kopplat till hållbarhet

• SPP Fastigheter förvärvar nya hyresrätter och stärker därmed SPPs bostadskö

• SPP delar ut 200 000 kr till föreningar och organisationer som gör världen lite bättre, via vårt stipendium Klart du kan!

Maj

• SPP skärper kraven på externt förvaltade fonder och kräver att fondbolagen ska kunna uppvisa ett mål och konkret handling för 

att nå nettonollutsläpp senast 2050

Juni

• Storebrand / SPP uppmanar företag med koppling till militärjuntan i Myanmar att kartlägga sina värdekedjor och värna 

mänskliga rättigheter

Augusti

• SPPs alla styrelsemedlemmar genomför en certifiering för hållbarhet i finansbranschen. Dessutom genomförs en 

internutbildning för SPPs anställda om klimatet tillsammans klimatnätverket We Don't Have Time

September

• SPPs tjänst "Hållbarhetskartan" är en av fem finalister till priset Årets hållbara projekt vid CIO Awards 2021. Vid prisutdelningen i 

december vann till slut Coops projekt "Hållbarhetsdeklarationen"

• Storebrand som SPP är en del av lanserar en ny tematisk fond som fokuserar på hållbar stadsutveckling – Storebrand Smart 

Cities – som under hösten också blir en del av SPPs fondutbud. Fonden har hållbara investeringar som mål.

• SPP deltar i Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens, A sustainable tomorrow, där SPP också är huvudpartner

Oktober

• Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) rankar SPP Fastigheter som bäst i Sverige inom kategorin Diversified Non-

Listed. Portföljen tilldelas återigen fem stjärnor och får GRESBs högsta betyg "Green Star 2021"

• SPP/Storebrand släpper rapporten Sustainable insights Q3. Under det senaste kvartalet har vi i vårt arbete som aktiva ägare 

bland annat aviserat tydliga förväntningar till företag att hantera fysiska klimatrisker och uppmanat till åtgärder för att värna 

biologisk mångfald

November

• SPPs hållbarhetsarbete får toppbetyg i Söderberg och Partners rapport "Hållbara pensionsbolag"

• SPP/Storebrand tar återigen plats på det prestigefulla Dow Jones Sustainability Index 2021, som samlar världens 10 procent 

mest hållbara noterade företag

• SPP delar återigen ut 200 000 kr till föreningar och organisationer som gör världen lite bättre, via vårt stipendium Klart du kan!. 

Dessutom deltar vår VD Staffan Hansén och vår kollega Alexander Karlsson i "Näringslivet möter förorten i schack" – ett projekt 

som tidigare tilldelats Klart du kan-stipendiet. Alexander vinner tillsammans med 11-åriga Matija Sakic

• Storebrand och SPP bidrar tillsammans med investerare i Norden och Storbritannien med totalt 130 miljarder dollar i 

klimatinvesteringar fram till 2030, som en del av Climate Investment Coalitions COP26-initiativ

December

• SPP avslutar året med att starta en bössa i årets "Musikhjälpen" för att hjälpa till i insamlingen "för en värld utan barnarbete". 

En av de viktigaste sakerna företag kan göra för att stoppa barnarbete är att betala skäliga löner i hela leverantörsledet, för när 

föräldrarna har en lön de kan leva på kommer de också ha råd att försörja sin familj och låta barnen gå i skolan. Detta är ett 

prioriterat område i vårt aktiva ägarskapsarbete. SPP skänker själva 50 000 kr till insamlingen – bidra gärna ni också!

https://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/spp-enda-bolag-med-toppbetyg-i-alla-delar-av-haallbara-fondfoersaekringar-2021-3076262
https://www.storebrand.no/om-storebrand/barekraft/i-verdenstoppen
https://news.cision.com/no/storebrand-asa/r/storebrand-asa--resultat-for-4--kvartal-2020,c3283410
https://sakochliv.se/2021/03/10/ny-tjanst-fran-spp-kartlagger-hallbarheten-pensionspengarna/
https://sakochliv.se/2021/03/10/ny-tjanst-fran-spp-kartlagger-hallbarheten-pensionspengarna/
https://www.spp.se/foretag/bli-kund/valj-tjanstepension/
https://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/spp-lanserar-haallbarhetskartan-en-unik-tjaenst-foer-att-visualisera-pensionens-haallbarhetsnivaa-3092847
https://www.fastighetssverige.se/artikel/spp-koper-for-13-miljarder-av-jm-39439
https://www.spp.se/privat/kampanjsida/bostad/
https://www.spp.se/hallbarhet/klart-du-kan/
https://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/spp-slash-storebrand-staeller-klimatkrav-paa-kapitalfoervaltare-nettonollutslaepp-och-biologisk-maangfald-i-fokus-3106020
https://www.mynewsdesk.com/storebrand-asa/pressreleases/investors-mobilize-to-support-human-rights-in-myanmar-3108091?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease
https://www.finanskompetens.se/utbildning/hallbarhet/certifiering-hallbarhet-i-finansbranschen/
https://app.wedonthavetime.org/profile/SPP
https://cio.idg.se/2.1782/1.755360/cio-awards-2021-hallbara
https://www.youtube.com/watch?v=IiNg33ncyIA
https://asustainabletomorrow.com.se/
https://storebrandfastigheter.se/sv/nyheter/spp-fastigheter-och-forvaltningsbolaget-storebrand-fastigheter-bast-i-sverige-inom-kategorin
https://www.storebrand.no/en/asset-management/sustainable-investments/document-library/_/attachment/inline/a26ec2df-9ffe-4a25-9f0b-ff20d30bdcb1:78244a16c65845517a2e0115ce3e73127c8a97a1/86147 Kvartalsrapport b%C3%A6rekraftige investeringer_Q3 2021.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/toppbetyg-foer-spps-haallbarhetsarbete-i-soederberg-och-partners-rapport-haallbara-pensionsbolag-3146445
https://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/spp-slash-storebrand-aaterigen-ett-av-vaerldens-10-procent-mest-haallbara-foeretag-3144261
https://www.spp.se/hallbarhet/klart-du-kan/
https://schack.se/nyhet/sverige/2021/11/advokatbyran-cederquist-var-vard-for-schackfest/
https://www.climateinvestmentcoalition.org/_files/ugd/e0dfa4_8e3ec663642543cc8340edb47623d8e7.pdf
https://bossan.musikhjalpen.se/spp-en-framtid-att-glaedja-sig-at-foer-alla
https://www.spp.se/kunskapsnavet/hallbara-investeringar/musikhjalpen/

