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Fortsatt stora hållbarhets-
ambitioner trots utmanande 
omvärld

Ylva Wessén
Vd och koncernchef

2021 är över och vi lägger ännu ett utmanade år till hand-
lingarna. När detta skrivs har det lilla ljus som kom med de 
slopade coronarestriktionerna i Sverige precis avlösts av att 
Ryssland invaderat Ukraina. Kriget i Ukraina överskuggar 
allt just nu och mina tankar går först och främst till invånarna 
i Ukraina. Samtidigt är invasionen en påminnelse om hur 
viktigt det är att fortsätta stå upp mot det som är fel. Vår vision, 
att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, har 
nog sällan varit så aktuell som idag. Vi kan alla göra någon-
ting för att göra världen lite bättre och min övertygelse om 
vikten av att beakta hållbarhetsfrågor i vår kapitalförvaltning 
är med andra ord starkare än någonsin. 

Jag stolt över det arbete vi i Folksamgruppen åstadkom under 
fjolåret. Vår finansiella ställning är stark och vår kapital-
förvaltning har levererat en konkurrenskraftig avkastning 
genom kloka och hållbara investeringar, där hänsyn till klimat, 
mänskliga rättigheter och anti-korruption genomsyrar allt vi 
gör. Tillsammans fortsätter hela vårt team att skapa en högre 
pension och bidra till en mer hållbar värld för många. 

Hållbarhetsfrågor kommer självklart även fortsättningsvis 
att spela stor roll i vår kapitalförvaltning. Här kan Folksam-
gruppens drygt 556 miljarder kronor i förvaltat kapital  

verkligen göra skillnad. Särskilt stolt över det arbete vi gjorde 
på detta tema under 2021 är jag främst över vår investering i 
SSAB:s för att stötta deras omställning till fossilfritt stål, vår 
pågående dialog med Amazon om arbetsvillkor och fackliga 
rättigheter samt tilläggsinvesteringen i Volvo Cars i samband 
med bolagets börsintroduktion. 

Vårt långsiktiga mål, att våra placeringsportföljer ska visa 
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050, ligger fast. 
Samtidigt strävar vi alltid efter att de tillgångar vi äger ska 
ha ett välutvecklat antikorruptionsarbete och ta hänsyn 
till mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan. För 
att uppnå dessa mål och leverera en hållbar avkastning 
till våra sparare arbetar vi dagligen med vad vi kallar för 
Ansvarsfullt ägande, där vi med olika medel försöker på-
verka de tillgångar som vi äger att ta ett större ansvar för 
hållbarhetsfrågor. Hur detta arbete fortlöpte under fjolåret 
kan du läsa mer om i denna rapport. 

Ylva Wessén
Vd och koncernchef
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Sparande
Den största delen av det förvaltade kapitalet 
kommer från sparande i tjänstepension, där 

merparten är kollektivavtalad tjänstepension. 
Men vi förvaltar också premieinbetalningar från 

övrig livförsäkring (inklusive privat pensions-
sparande) och sakförsäkring. För att skapa 

avkastning investerar vi premieinbetalningarna 
på finansmarknaden.

Avkastning
Vinsten går tillbaka 

till kunderna. Det sker 
i form av återbäring, 
premiesänkningar 
eller ännu bättre 

service, tjänster och 
erbjudanden.

Återbäring

Folksamgruppen och  
Ansvarsfull kapitalförvaltning 
Vid utgången av 2021 förvaltade Folksamgruppen* 556 
miljarder kronor i försäkringspremier, pensioner och sparande 
åt över fyra miljoner kunder. Det är mycket pengar, och med 
detta följer både ett stort ansvar och en möjlighet att via våra 
investeringar försöka styra världen i en mer hållbar riktning.

Vårt mål är att erbjuda en konkurrenskraftig avkastning 
samtidigt som vi är en ledande aktör inom ansvarsfull  
kapitalförvaltning. För att lyckas med detta arbetar vi  
alltid utifrån följande tre huvudprinciper: 

Ansvarsfull riskstyrning, vilket innebär att vi försöker 
hitta en bra balans mellan trygghet och möjlighet till 
avkastning.

Ansvarsfulla investeringar, vilket innebär hur och  
var vi faktiskt investerar, och vad vi inte investerar i. 
Hållbarhet genomsyrar alla våra investeringsbeslut  
och vi gör även riktade investeringar i exempelvis  
gröna och sociala obligationer. 

Ansvarsfullt ägande, vilket innebär hur vi arbetar  
med hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i de  
tillgångar vi äger.

Att integrerat arbeta med dessa perspektiv och förvalta  
kapitalet med samma omsorg som om det vore vårt eget  
är vad vi kallar för ansvarsfull kapitalförvaltning. Inget  
perspektiv ska systematiskt hållas före det andra, istället 
ska de ständigt vägas mot varandra och balanseras på  
bästa möjliga sätt. Ansvarsfull kapitalförvaltning omfattar 
alla tillgångsslag som vi investerar i och ska bidra till att  
förverkliga vår vision att våra kunder ska känna sig trygga  
i en hållbar värld.

* I Ansvarsfullt ägandes uppdrag och inom ramen för denna rapport ingår följande bolag 
inom Folksamgruppen: Folksam Liv, Folksam Sak, KPA Tjänstepensionsförsäkring 
och KPA Pensionsförsäkring

Kunder
Folksamgruppen består av två ömsesidiga 
koncerner. Det betyder att det är våra kunder 
som äger Folksamgruppen. Vi försäkrar nästan 
varannan person i Sverige, och över tre miljoner 
människor sparar långsiktigt till sin pension 
hos oss.

Aktier 37 %

Specialplaceringar 7 %

Fastigheter 9 %

Räntebärande
instrument 47 %
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Kapitalförvaltningen i siffror

159 Antal påverkans- 
dialoger med innehav

2050       

Året då våra placeringsport-
följer ska nå nettonollutsläpp 
av växthusgaser.

Förvaltat kapital 
per tillgångsslag

 Räntebärande instrument: 47 % 
   Aktier: 37 %
   Specialplaceringar: 7 %
   Fastigheter: 9 %

2021 2020

Så mycket ska utsläp-
pen från våra aktier, 
företagsobligationer 
och fastigheter minska 
fram till 2025, enligt 
Folksamgruppens  
nya klimatmål som 
antogs 2021. 

Så många av våra portföljers 
största utsläppare ska vid 
2025 ha antagit vetenskap-
ligt förankrade klimatmål, 
enligt Folksamgruppens nya 
klimatmål som antogs 2021. 
Under 2021 hade 23 % av de 
utvalda bolagen antagit ett  
liknande mål. 

50 %-29 %

188 Antal påverkans- 
dialoger med innehav

556 Totalt förvaltat  
kapital, mdr SEK 483 Totalt förvaltat  

kapital, mdr SEK

5,5 Portföljernas koldioxid- 
intensitet, viktat medel-
tal, CO2e/Mkr 6,9 Portföljernas koldioxid- 

intensitet, viktat medel-
tal, CO2e/Mkr
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Intervju med Marcus Blomberg,  
Investeringschef, Folksamgruppen 

Marcus Blomberg är Folksamgruppens nya  
investeringschef, en nyinrättad roll som han 
tillträdde i september 2021. Vi har pratat  
med honom om hans bakgrund, nya tjänst  
och varför han valde just Folksamgruppen. 

Hej Marcus, kan du berätta lite mer om din bakgrund? 
Absolut! Jag kommer närmast från en roll som chef för strate- 
gisk allokering och kvantitativ analys på fjärde AP-fonden 
(AP4), vilket enkelt uttryckt innebar att jag bland annat 
ansvarade för balansen mellan aktier, räntor och andra till-
gångsslag i AP4s portfölj. 

Innan dess har jag haft en rad olika befattningar inom kapital- 
förvaltning och tillgångsallokering under över 20 års tid, bland 
annat från AMF, Länsförsäkringar, Alfred Berg samt en kort 
sejour i Japan. I grunden är jag civilingenjör från KTH och 
civilekonom från Stockholms universitet. 

Vad innebär din nya tjänst?
Rollen som investeringschef, eller Chef Placering och Ägande 
som vi kallar det internt, innebär att jag är ytterst ansvarig 
både för de investeringar vi gör samt hur vi agerar i vår roll 
som ägare. Min huvuduppgift är att skapa så god riskjusterad 
avkastning som möjligt samtidigt som vi bibehåller våra förut- 
sättningar att vara ledande inom ansvarsfull kapitalförvaltning. 

Hur kommer det sig att du valde just Folksamgruppen? 
Det finns flera olika anledningar till det. Dels är Folksam en 
stor spelare på den svenska marknaden. Ett stort kapital 
innebär självklart ett stort ansvar men också goda möjligheter 
att göra någonting bra, vilket känns som en stimulerande 
uppgift att ta sig an. 

Men kanske främst valde jag Folksamgruppen eftersom kon-
cernens värderingar ligger nära mina egna. Folksamgruppen 
har ett stort hjärta och över två decenniers historik av att 
integrera hållbarhetsaspekter i kapitalförvaltningen, vilket 
skapar en trovärdighet inom det området som få andra kan 
mäta sig med. Folksamgruppen vill helt enkelt göra bra saker 
och påverka i positiv riktning på riktigt, och det var något som 
lockade mig. 

Om vi tittar på fjolåret – vad är det du tar med dig från 2021? 
Jag tillträdde ju tjänsten när stora delar av året hade passe-
rat, men det jag framför allt fick bekräftat för mig under den 
första tiden är våra genuina hållbarhetsambitioner. Jag tar 
även med mig många spännande investeringar som gjordes 
under fjolåret, inte minst vårt utökade engagemang i SSAB. 

Kriget i Ukraina har nu pågått i drygt en månad, vad har 
du för tankar om 2022?
Först och främst går mina tankar självklart till befolkningen 
i Ukraina. Min förhoppning är att kriget tar slut så snart 
som möjligt. 

Om vi tittar på vår exponering mot både Ryssland och 
Ukraina är den förvisso mycket begränsad. Med det sagt 
bidrar kriget till att förstärka ett antal trender som påverkar 
hela vår omvärld. Vi har under en tid sett stigande inflation 
och räntor, fortsatt oro kring Coronaspridning, störningar 
i leveranskedjor samt politisk oro även på andra platser i 
världen. Självklart är allt detta något som kommer påverka 
finansmarknaderna under 2022.

Detta till trots ser jag fram emot att fortsätta utveckla vår 
kapitalförvaltning. Jag ser stora möjligheter att bygga vidare  
inom exempelvis krediter och reala tillgångar samt att fort-
sätta vårt påverkansarbete inom Nettonollalliansen, för att 
nämna några exempel. Det blir ett spännande år tillsammans 
med alla kollegor.

 Folksamgruppen har ett stort hjärta 
och över två decenniers historik av  

att integrera hållbarhetsaspekter  
i kapitalförvaltningen. 
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Påverkande och uteslutande  
kriterier styr vårt arbete
Folksamgruppen har sedan 2001 ett antal placeringskriteri-
er som styr vår kapitalförvaltning och alla tillgångar som vi 
investerar i. Dessa placeringskriterier är uppdelade i två ben: 
uteslutande och påverkande kriterier.

Våra uteslutande kriterier kan delas upp i tre delar:

Verksamhetsbaserade kriterier, det vill säga tobak och 
kommersiell spelverksamhet som båda står i strid med 
brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper.

Normbaserade kriterier, det vill säga kontroversiella 
vapen och sådant som bryter mot internationella normer 
och konventioner. 

Riskbaserade kriterier, exempelvis utesluter vi bolag 
där mer än 30 procent av omsättningen kommer från 
kolbrytning och kolförbränning.

Folksamgruppens placeringskriterier

Kriterium Folksam Liv Folksam Sak KPA Pension

Klimat och miljö
Mänskliga rättigheter
Korruption
Alkohol

Alla vapen

Cannabis * * *
Illegala vapen
Kolkraft ** ** **
Kärnkraft

Oljesand *** *** ***
Pornografi
Spel **** ****
Tobak ***** ***** *****

  Påverkande kriterium   Uteslutande kriterium 

* Utesluter bolag med över 5 procent eller mer av sina intäkter kommer från produktion av icke medicinsk cannabis.

** Utesluter bolag med över 30 procent av omsättningen från verksamhet baserad på termisk kol (i första hand kraftbolag)  
samt över 5 procent eller mer av omsättningen som kommer från termisk kol (i första hand gruvbolag).

*** Utesluter energibolag med över 10 procent eller mer av sina intäkter från oljesand.

**** Utesluter spelbolag där 5 procent eller mer av sina intäkter kommer från spel. 

***** Utesluter bolag som producerar tobak samt bolag med över 5 procent eller mer av sina intäkter som kommer från  
distribution av tobak.

Utöver våra uteslutande kriterier arbetar vi även med  
påverkande kriterier – det vill säga kriterier som styr  
vårt arbete med att påverka de bolag vi investerar i. Vår  
inställning är i första hand nämligen inte att välja bort  
investeringar, utan att försöka påverka så många som  
möjligt att bli bättre på att ta ansvar för klimat och miljö, 
mänskliga rättigheter och mot korruption. Våra påverkande 
kriterier grundar sig på FN:s Global Compact och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. 

Det är med våra påverkande kriterier som grund, samt  
respektive koncernbolags Ägarpolicy, som vi utövar vårt 
ägarinflytande inom ramen för ansvarsfulla investeringar.  
Vi kallar det för Ansvarsfullt ägande.
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Ansvarsfullt ägande: 
proaktivt påverkansarbete med  
fokus på noterade innehav
Vi är övertygade om att välskötta bolag, som integrerar 
hållbarhet i sin affärsmodell, över tid överträffar bolag med 
svag bolagsstyrning och utan fokus på hållbarhetsfrågor. 
Därför är det också naturligt för oss att lägga stor vikt 
vid att diskutera klimat och miljö, mänskliga rättigheter, 
anti-korruption och andra hållbarhetsfrågor med våra  
noterade innehav och andra tillgångar som vi investerar i. 

Avdelningen för Ansvarsfullt ägande hanterar Folksam-
gruppens påverkansarbete. Arbetet bedrivs primärt i  
följande kanaler:

Bolagsstämmor: Bolagsstämman är ett aktiebolags 
högsta beslutade organ, och har en överordnad ställ-
ning i förhållande till bolagets styrelse och vd. Det är 
därmed där vi som ägare direkt kan påverka ett bolag 
genom att rösta. Folksamgruppens ambition är att delta 
vid alla bolagsstämmor i svenska innehav, och att rösta 
på alla utländska stämmor via en extern leverantör. 
Vi lägger även egna förslag till bolagsstämmorna, och 
ställer sedan 2009 alltid en hållbarhetsrelaterad fråga 
till bolagens vd och/eller styrelse på de svenska bolags-
stämmorna.

Direkt kontakt: Vi för regelbundna dialoger med före-
trädare för de bolag vi investerat i, ofta bolagsledningar 
och styrelser, för att diskutera hållbarhetsarbete. Genom 
att tydliggöra vilka förväntningar vi som ägare har är vår 
förhoppning att våra portföljbolag ska förstå vilka håll-
barhetsrelaterade risker och möjligheter de står inför.

Samverkan: Genom att samarbeta med intresseorga-
nisationer och andra investerare har vi större möjlighet 
att göra skillnad. Här påverkar vi exempelvis via sam-
arbeten kring aktieägarförslag på stämmor och vid  
direkt kontakt med bolag i specifika frågor eller projekt.

Våra direkta kontakter och samverkansaktiviteter kan i sin 
tur delas in i tre olika typer av påverkansdialoger.

Löpande dialoger: Löpande dialoger med portföljbolag 
utan bestämd tidsram. Löpande dialog är en proaktiv 
strategi med fokus på långsiktiga, finansiellt väsentliga 
hållbarhetsfaktorer som kan påverka företagens förmåga  
att skapa värde. Målet är att företagen ska öka sin 
beredskap inom potentiella hållbarhetsrisker och se  
möjligheterna i att satsa ytterligare på hållbarhets- 
området.

Tematiska dialoger: Dialog rörande en avgränsad fråga 
eller bransch, exempelvis klimatarbete i stål- och cement-
branschen eller vattenhantering inom dryckesindustrin. 
Dessa dialoger har en tydlig tidsram om vanligtvis två 
eller tre år och omfattar ofta fler portföljbolag än ett.

Incidentstyrd dialog: Fokuserar på företag som allvarligt 
och strukturellt bryter mot internationella konventioner. 
Avslutas först så snart en tydlig förbättring har setts från 
det aktuella bolaget. Om utfallet av dialogen är negativt 
kan exkludering bli aktuellt.

Företag och branscher skiljer sig åt i sina affärsmetoder 
och hur de hanterar olika utmaningar. Ansvarsfullt ägande 
fokuserar därför på respektive portföljbolags mest väsentliga 
hållbarhetsfrågor, vilket innebär att fokus för vårt påverkans-
arbete skiljer sig mellan olika investeringar. Hur vi prioriterar 
och bedriver vårt påverkansarbete beskrivs mer detaljerat i 
styrdokumentet Folksamgruppens påverkansarbete i noterade 
bolag, som finns publicerad på vår hemsida.

 Genom att tydliggöra vilka  
förväntningar vi som ägare har  

är vår förhoppning att våra  
portföljbolag ska förstå vilka  

hållbarhetsrelaterade risker och  
möjligheter de står inför. 

https://www.folksam.se/om-oss/vart-hallbarhetsarbete/ansvarsfull-kapitalforvaltning/policys-och-styrande-dokument
https://www.folksam.se/om-oss/vart-hallbarhetsarbete/ansvarsfull-kapitalforvaltning/policys-och-styrande-dokument
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Tillsammans kan vi göra skillnad 
Folksamgruppen har under flera decennier samarbetat 
med andra investerare och intresseorganisationer i en rad 
olika hållbarhetsfrågor. Genom att göra det har vi större 
möjlighet att göra skillnad, i synnerhet i bolag där vi har ett 
mindre ägande. Vi har signerat och är aktiva i flera inhem-
ska och internationella investerarnätverk och initiativ:

Carbon Disclosure Project (CDP): CDP samlar över 650 
institutionella investerare världen över i syfte att påverka 
företag att ta ett större ansvar i klimatomställningen.

Climate Action 100+: Globalt investerarinitiativ som syftar 
till att försöka påverka världens största utsläppare av växt-
husgaser att vidta nödvändiga åtgärder i klimatomställningen.

Global Compact: Folksamgruppen är sedan 2002 anslutet 
till FN:s Global Compact.

FAIRR Sustainable protein: Initiativ kopplat till hållbart 
protein och diversifiering av proteinkällor. 

Global Network Initiative: Initiativ som arbetar för mänsk-
liga rättigheter, exempelvis yttrandefrihet och integritet, på 
Internet och inom telekommunikation. Folksamgruppen gick 
med 2011 och är suppleant i styrelsen sedan våren 2020.

Green Bond Principles: Folksamgruppen har skrivit under GBP 
och arbetar för bättre rapportering kring gröna obligationer.

Hållbart värdeskapande: Samarbete mellan Sveriges 
största institutionella investerare. Folksam var en av  
grundarna 2009.

Institutionella ägares förening: Samarbete mellan Sveri-
ges största institutionella investerare. Bildat 2003. 

Investors Integrity Forum: Folksamgruppen är en av sex 
svenska investerare som tillsammans med Transparency 
International bildat Investors Integrity Forum (IIF), ett  
samarbete för att förebygga alla former av korruption. 

Localized Water Management: Påverkansprojekt som syftar 
till att få dryckesföretag och andra vattenberoende företag 
att hantera vatten på ett mer hållbart sätt.

Montreal Carbon Pledge: Folksamgruppen har skrivit under 
Montreal Carbon Pledge och rapporterar årligen CO2-avtryck 
för portföljerna i hållbarhetsredovisningen.

UN Convened Net Zero Asset Owner Alliance – Läs mer  
på nästa sida. 

Nordic Engagement Cooperation: Samarbete med finska 
Ilmarinen och danska PFA där vi sedan 2009 tillsammans 
koordinerar hållbarhets- och bolagsstyrningsaktiviteter  
riktade mot noterade innehav.

Swedish Investors for Sustainable Development, SISD: 
Samarbete mellan SIDA och svenska pensionsförvaltare  
i syfte att uppnå hållbar utveckling.

Swesif: Oberoende nätverk för organisationer som arbetar 
för eller med hållbara investeringar i Sverige

Task Force on Climate-related Financial Disclosures: 
Folksamgruppen åtog sig 2017 att följa TCFD:s rekommen-
dationer.

UN PRI: Folksamgruppen var som enda svenska investerare 
med och skrev FN:s principer för ansvarsfulla investeringar 
år 2005. Sedan dess har vi årligen följt och rapporterat  
enligt principerna.
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Net Zero Asset Owner Alliance –
vårt mest omfattande samarbetsprojekt hittills 

Folksamgruppen är en av initiativtagarna till UN convened 
Net Zero Asset Owner Alliance, lanserad under klimatmötet  
i New York i september 2019. Alliansen innebär att Folksam- 
gruppen – tillsammans med några av världens största 
pensions- och försäkringsbolag – har åtagit sig att place-
ringsportföljerna ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser 
till år 2050.

Investeraralliansen bestod vid slutet av 2021 av 66  
organisationer med ett totalt förvaltat kapital om cirka 
90.000 miljarder kronor. Detta motsvarade vid samma  
tidpunkt över sju gånger det samlade värdet av alla bolag 
på Stockholmsbörsen. Fokus inom alliansen handlar om  
att åstadkomma en verklig klimatomställning i världs- 
ekonomin, och att använda den förändringskraft som finns  
när många ägare sluter sig samman med en gemensam och 
tydlig målsättning. 

Arbetet inom alliansen innefattar bland annat att medlem-
marna enas om nya målsättningar och metoder för mätning 
av arbetet mot nettonoll utsläpp av växthusgaser. Vidare 
driver medlemmarna tillsammans påverkansdialoger med 
portföljbolag i syfte att få fler att ställa om och ta ett större 
ansvar i klimatfrågan.

Under 2021 antog Folksamgruppen nya klimatmål för  
placeringsverksamheten fram till 2025, vilket kan ses  
som den första anhalten i vårt arbete inom Net Zero  
Asset Owner Alliance. Du kan läsa mer om delmålen  
på sidan 10. 
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Intervju med Emilie Westholm,  
chef Ansvarsfullt ägande 

Emilie Westholm är Folksamgruppens chef för 
Ansvarsfullt ägande sedan 2017. Vi har pratat 
med henne om året som gått samt vilka planer 
som finns för 2022. 

Vad tar du med dig från 2021? 
2021 var ett bra år där vi gjorde viktiga framsteg inom en 
rad områden. Detta gäller inte minst i klimatarbetet, där vi 
i slutet av mars lanserade våra första klimatdelmål inom 
ramen för Nettonollalliansen. Utöver det har vi varit inblan-
dade i flera olika initiativ, bland annat som medgrundare till 
ett nytt investerarforum mot korruption, och självklart även 
träffat många av våra portföljbolag för att diskutera möjlig-
heter och utmaningar kopplat till deras hållbarhetsarbete.

Pandemin var såklart närvarande i vårt arbete även under 
2021. Den stora skillnaden mot 2020 var dock att våra port-
följbolag och andra aktörer som vi har kontakt med nu har 
vant sig någorlunda vid den nya tillvaron. Bolagsstämmor – 
som vanligtvis är ett viktigt forum för oss – har fortsatt hållas 
digitalt, men utöver det har vårt arbete kunnat genomföras 
som vanligt. 

Kan du nämna några fler höjdpunkter från året?
Absolut! Utöver klimatmålen och antikorruptionsinitiativet 
finns det flera goda exempel från fjolåret: vi har exempelvis 
stärkt hållbarhetsnivån bland energibolagen i våra portföl-
jer, fortsatt vårt klimatarbete i internationella storbanker, 
röstat på över 600 bolagsstämmor och gjort flera nya håll-
barhetsrelaterade investeringar, exempelvis i SSAB och 
Volvo Cars. Det är egentligen svårt att summera allt jobb i 
en så här kort intervju så ni får helt enkelt läsa mer om alla 
höjdpunkter i denna rapport, framför allt på sidan 14-15 där 
vi sammanfattar en del höjdpunkter genom året.

Vad ser du fram emot under 2022? 
Hållbarhetsfrågorna kommer tveklöst få ett fortsatt stort ut-
rymme, både på finansmarknaderna och i samhället i stort. 
Jag tycker att det ska bli spännande att se den fortsatta ut-
vecklingen kring taxonomin och övriga EU-regleringar. När 
vi pratar med våra portföljbolag finns det på vissa håll fort-
satt stora frågetecken kring vad EU:s nya lagpaket kommer 
betyda på sikt. Förhoppningsvis bidrar EU:s arbete till att 
skapa en mer harmoniserad bild kring vad som är hållbart 
och inte, men det återstår fortfarande många frågetecken.

Jag ser också fram emot att fortsätta följa de stora omställ-
ningsprojekt som pågår i svensk industri, i synnerhet i norra 
Sverige. Utöver vårt storägande i SSAB har Folksamgruppen 
även investerat i batteritillverkaren Northvolt och Volvo Cars 
– två bolag som i allra högsta grad är viktiga pusselbitar i 
klimatomställningen. Jag och mina kollegor ser fram emot 
att fortsätta våra dialoger med dessa bolag, så att vi som 
ägare på sikt kan bidra till det viktiga arbete som bolagen 
behöver göra under de kommande åren.

Avslutningsvis får vi inte glömma alla de utmaningar som finns 
kopplat till mänskliga rättigheter och korruption. Det blir lätt 
ett lite väl ensidigt fokus på just klimatfrågan, men för oss är 
anti-korruption och mänskliga rättigheter minst lika viktiga 
och något vi kommer fortsätta att driva med våra portföljbolag 
under 2022.

 Hållbarhetsfrågorna kommer  
tveklöst få ett fortsatt stort utrymme, 

både på finansmarknaderna och i 
samhället i stort. 
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Folksamgruppen antog nya klimatmål  
för placeringsportföljerna 

Vid slutet av det första kvartalet 2021 presenterade Folksam-
gruppen nya klimatmål till 2025 för placeringsportföljerna. 
Målen kan delas in i tre delar (se faktaruta) och innefattar 
bland annat att klimatavtrycket från aktier, företagsobliga-
tioner och fastigheter ska minska med 29 procent under de 
kommande fyra åren. Samtidigt ska Folksamgruppen arbeta 
för att fler av våra portföljers största utsläppare ska anta ve-
tenskapligt förankrade klimatmål och för att främja tillgång-
en av gröna investeringar på finansmarknaden. 

Klimatmålen har tagits fram inom ramen för Nettonollalli-
ansen, där den övergripande ambitionen är att minska ut-
släppen av växthusgaser i den reala ekonomin. Därför läggs 
stor vikt vid att försöka påverka befintliga innehav att ta ett 
större ansvar för klimatomställningen. 

”Vi vill säkerställa att klimatarbetet är strategiskt förankrat 
i de bolag som Folksamgruppen äger, i synnerhet bland 
de bolag som idag har störst klimatavtryck,” sade Michael 
Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet samt vice vd 
i Folksam i samband med att klimatmålen lanserades. ”Att 
signifikant minska utsläppen av växthusgaser i den reala 
ekonomin sker inte över en dag, och därför blir just ett kraft-
fullt påverkansarbete en viktig del i vårt arbete under de 
kommande åren.” 

Delmålen till 2025 bör ses som den första anhalten på vägen 
mot nettonollutsläpp senast år 2050. Arbetet inom Netto-
nollalliansen kommer årligen att redovisas via rapporter 
kommunicerade på Folksamgruppens hemsida.

Faktaruta: Folksamgruppens klimatdelmål 2025
Påverkan: Folksamgruppen har identifierat de 121 
största utsläpparna av växthusgaser i koncernens 
placeringsportföljer. Fram till 2025 kommer Folksam-
gruppen via bolagsstämmor, direkta möten och andra 
påverkansaktiviteter, i eget namn eller i samarbeten med 
andra, arbeta för att bolagen på listan successivt för-
bättrar sin rapportering och målsättning kopplat till kli-
matomställningen. Bolag som redan täcks av Folksam-
gruppens befintliga påverkansinitiativ inom klimat har 
rensats bort från listan över de 121 största utsläpparna. 
De resterande 86 bolagen har sedan delats in i fyra olika 
kategorier beroende på vilken nivå deras klimatmål och 
-rapportering ligger på idag, med delmål kopplade till 
respektive kategori. Se illustration i påverkanstrappan 
på nästa sida. Det övergripande målet är att minst 50 
procent av dessa 86 bolag ska ha antagit vetenskapligt 
förankrade klimatmål senast 2025, godkända av Science 
Based Targets Initiative eller motsvarande. Under 2021 
var den siffran 23 procent.

Utsläppsreduktion: Folksamgruppen bygger vidare på 
det reduktionsarbete som gjordes 2019 med det nya målet 
att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter med ytter-
ligare 29 procent till 2025. De tillgångsslag som omfattas 
är aktier, företagsobligationer och fastigheter. Målet ska 
primärt nås via påverkansaktiviteter riktade mot respek-
tive tillgång. Samtidigt kan avyttringar bli aktuellt i de fall 
Folksamgruppen – trots upprepade försök till påverkan 
– inte ser tillräcklig omställningsvilja eller -förmåga i linje 
med målen i Parisavtalet.

Främja gröna investeringars tillgänglighet: Folksamgrup-
pens mål fram till 2025 är att vidareutveckla sina relationer 
till emittenter och andra aktörer i primärmarknaden, för 
att på så vis främja tillgängligheten av gröna investerings-
alternativ. Detta ska uppnås via bland annat dialogmöten 
och påverkansaktiviteter, i syfte att tydliggöra länken till 
hållbarhet i framtida investeringsprodukter samt uppmuntra 
fler aktörer i primärmarknaden till att skapa klimatanpass-
ningsstrategier.

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet samt  
vice VD Folksam. Michael har även representerat Folksamgruppen i 
Net Zero Asset Owner Alliance styrelse under 2019-2021.

https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2019/05/07/folksamgruppen-starker-hallbarhetsnivan-i-sina-utlandska-aktier-varda-80-miljarder-kronor/
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Bolaget har vetenskapligt för-
ankrade klimatmål godkända 
av SBTi eller liknande

Status – 2021: 
23% av företagen i målgrup-
pen har klimatmål godkända 
av SBTi/liknande

Mål – 2025:
50% av företagen i målgrup-
pen ska ha satt ett klimatmål 
godkänt av SBTi/liknande 
senast 2025.

Bolaget har definierat klimat- 
mål, men inte vetenskapligt 
förankrade

Status – 2021: 
43% av företagen i målgrup-
pen har satt ett klimatmål, men 
inte vetenskapligt förankrade i 
linje med SBTi. 

15% av företagen i målgrup-
pen har åtagit sig att sätta ett 
klimatmål i linje med SBTi.

Mål – 2025:
20% av företagen med ett 
icke vetenskapligt förankrat 
klimatmål ska ha åtagit sig 
att sätta mål i linje med SBTi/
liknande senast 2025. 

100% av bolagen som har åta-
git sig att sätta ett SBT ska ha 
omvandlat det till ett godkänt 
SBTi-mål senast 2025.

Bolaget rapporterar utsläpps- 
data, men har inga klimatmål 

Status – 2021: 
19% av företagen i målgrup-
pen har inte definierat några 
klimatmål. 

Mål – 2025: 
50% av bolagen inom denna 
kategori ska ha etablerat nå-
got typ av klimatmål senast 
2025.

Bolaget rapporterar ingen 
utsläppsdata

Status – 2021
100% av företagen i målgrup-
pen rapporterar data inom 
Scope 1 och 2. 

Mål – 2025: 
100% av företagen i målgrup-
pen ska rapportera data inom 
Scope 1 och 2.

100% av företagen i målgrup-
pen ska rapportera Scope 
3-data innan 2025, enligt 
principen ”följ eller förklara”.

Kategori D

Kategori C

Kategori B

Kategori A

Folksamgruppen har delat in placeringsportföljernas 86 största utsläppare i fyra olika kategorier, där målet är att få bolagen att successivt  
röra sig upp för påverkanstrappan under de kommande åren fram till 2025.

Arbetet mot klimatmålen inleddes under 2021
Folksamgruppen påbörjade arbetet mot de nya klimatmålen 
redan under hösten 2021, genom att träffa samtliga svenska 
portföljbolag på vår lista över portföljernas största utsläp-
pare. Totalt blev det möten med 15 svenska portföljbolag, 
bland andra Atlas Copco, Boliden och Skanska. 

Vid mötena diskuterade vi bolagens generella utmaning-
ar och möjligheter kopplade till klimatomställningen, och 
framförde samtidigt vår ståndpunkt kring fördelarna med 
vetenskapligt förankrade klimatmål. Glädjande nog är vår 
uppfattning att samtliga svenska bolag på vår lista visar en 

genuin omställningsvilja. Totalt fem av de 15 bolagen har 
antingen satt eller åtagit sig att sätta ett vetenskapligt för-
ankrat klimatmål godkänt av SBTi, samtidigt som en över-
vägande majoritet av de resterande bolagen på listan arbe-
tar med att ta fram nya och mer sofistikerade klimatmål. 

Under 2022 kommer Folksamgruppen fortsätta detta på-
verkansarbete genom att dels följande upp dialogerna med 
de svenska bolagen, dels inleda en dialog med de utländska 
bolagen på vår lista.

Påverkanstrappan

 Målet är att få bolagen att 
successivt röra sig uppför  

påverkanstrappan. 
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Kapitalförvaltningens hållbarhets- och  
påverkansarbete 2021
Ränteplaceringar
Räntebärande instrument utgör basen i Folksamgruppens 
placeringsportfölj och omfattas av våra placeringskriterier, 
precis som alla andra tillgångsslag. Folksamgruppen har 
länge sökt aktivt efter hållbara ränteplaceringar och vi in-
vesterar endast i ett fåtal länder i syfte att reducera risker. 

Vi har sedan 2016 fokuserat på tematiska investeringar i  
så kallade gröna obligationer, där kapitalet öronmärks  
åt miljörelaterade projekt, samt i obligationer utgivna av 
överstatliga organisationer, exempelvis Världsbanken.

Betydande investeringar under 2021
Under 2021 fortsatte vi våra tematiska investeringar i obli-
gationer. Bland annat investerade KPA Pension i en grön 

obligation utgiven av Linköpings kommun genom en så 
kallad private placement, en emission som särskilt riktas mot 
KPA Pension. Det totala obligationsvärdet uppgick till 500 
miljoner kronor och ska användas till att bygga en simhall. 
Fastigheten ska möta kraven för Miljöbyggnad silver. 

Folksamgruppen investerade även i en hållbar temaobli-
gation utgiven av Världsbanken. Temaobligationen är en 
del av Världsbankens strategi för att belysa projekt och 
program som fokuserar på jämställdhet och hälsa, mot 
bakgrund av hur coronapandemin oproportionerligt har 
påverkat kvinnor. Folksamgruppens investering uppgick 
till 100 miljoner kronor.

Exempel på Folksamgruppens ränteplaceringar 2021

Kvartal Utgivare Belopp (Mkr) Hur används kapitalet?

Q1 Scania 33 Utveckling av hållbara transporter.
Q1 Göteborgs kommun 600 I projektportföljen ingår bland annat förnybar energi, gröna byggnader,  

elektrifierad kollektivtrafik.
Q2 Linköpings kommun 500 Byggnation av simhall, Miljöbyggnad silver.
Q2 SCA 46 Förnybar energi och energieffektiviseringar.
Q3 Malmö kommun 160 I projektportföljen ingår bland annat hållbara transporter  

klimatanpassningsåtgärder och hållbar hantering av vatten.
Q4 Örebro kommun 250 I projektportföljen ingår bland annat gröna byggnader, nyproduktion  

och renoveringar med energieffektiviseringar.
Q4 Nordic Investment 

bank
525 I projektportföljen ingår bland annat energieffektivitet, förnybar energi,  

hållbara transporter, gröna byggnader.
Q4 Kommuninvest 451 Obligationsprogrammet finansierar hållbarhetsarbete inom kommunsektorn
Q4 Region Skåne 500 I projektportföljen ingår bland annat nya gröna byggnader, renoveringar av  

befintliga byggnader, kollektivtrafik och rena transporter, förnybar energi  
och klimatanpassningar.

Q4 Östersunds kommun 150 Hållbara transporter, energieffektiva lokaler och bostäder, förnybar energi.

Påverkansarbete i ränteportföljen
Folksamgruppen för löpande hållbarhetsdialoger med  
utgivarna av de ränteinstrument vi investerar i. Hur dessa 
diskussioner ser ut skiljer sig åt mellan olika investeringar. 
Vår utgångspunkt är alltid att välja diskussionsfrågor  
utifrån en väsentlighetsanalys, där vi initialt försöker 
identifiera vilka frågor som är mest relevanta för den  
aktuella utgivaren.

Under 2021 har vi fört dialoger med ett flertal svenska 
kommuner, exempelvis Norrköping, Lund, Malmö, Vellinge 
och Sundsvall. Dessa fem kommuner har på ett eller annat 
sätt utmärkt sig genom sitt hållbarhets- och klimatarbete.  
Dialogerna har inriktat sig på hållbara investeringar, kommu-
nernas behov av lånefinansiering via obligationsmarknaden 
samt hur de ser på ägande av fastigheter och infrastruktur.

”2021 var ett år som präglades av stora rörelser på räntemarknaderna, 
framför allt drivet av inflationsoro i kombination med pandemins fort-
satt osäkra utveckling. Under året fortsatte vi vara en aktiv investerare 

inom hållbara obligationer, med investeringar i obligationer utgivna av 
exempelvis Världsbanken och Nordiska investeringsbanken.”

Anders Bewitz, ansvarig räntebärande tillgångar, Folksamgruppen



14

Aktier
Aktier utgör 37 procent av vårt totala förvaltade kapital och 
är det tillgångsslag där Folksamgruppen har arbetat längst 
med Ansvarsfullt ägande, i över två decennier. Vi förvaltar 
en väldiversifierad aktieportfölj uppdelad i svenska och ut-
ländska utvecklade aktiemarknader samt tillväxtmarknader. 
Av aktieexponeringen utgörs cirka 40 procent av svenska 
aktier. Vår svenska aktieförvaltning består sedan 2021 av 
bolag valda ur OMX Stockholm Benchmark Index – ett in-
dex som samlar ett urval av de största och mest handlade 
aktierna på Stockholmsbörsen. Vår utländska aktieportfölj 
består av bolag valda ur MSCI World Index, som utgörs av 
stora och medelstora bolag världen över. 

I den utländska portföljen har vi på senare år vi gjort en rad 
förändringar för att stärka portföljens hållbarhetsnivå. Un-
der 2019 genomförde vi större förändringar i portföljen där 
bland annat antalet innehav halverades, bolag med högre 
hållbarhetsnivå valdes in och energisektorns vikt halverades 
jämfört med portföljens jämförelseindex. Dessutom valde vi 
bort energibolag som har tio procent eller mer av sina intäkter 
från oljesand. 

Under 2021 gjordes en ny översyn över aktieportföljernas 
exponering mot specifikt energisektorn, vilket medförde att 
både ExxonMobile och Chevron uteslöts ur våra portföljer. 
Dessutom förfinades urvalsprocessen ytterligare vilket 
innebär att kraven på de energibolag som vi kan äga har 
höjts. Förändringarna gjordes dels för att reducera hållbar-
hetsrisker kopplade till två kontroversiella bolag, samtidigt 
som våra portföljer nu får en generellt högre hållbarhetsnivå.

Samtliga portföljbolag uppfyller Folksamgruppens olika 
placeringskriterier. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med 
påverkansarbete, vilket kontrolleras löpande med hjälp av 
externa dataleverantörer och i våra innehav.

Betydande investeringar under 2021
Folksamgruppen genomförde två större klimat- och håll-
barhetsrelaterade aktieinvesteringar under 2021. I juni ut-
ökade vi vårt innehav i det svenska stålföretaget SSAB, där 
vi nu är femte största ägare med 5,2 procent av rösterna och 
en plats i valberedningen. Även om investeringen på kort 
sikt ökar utsläppen i våra portföljer, är syftet med det stör-
re innehavet att som långsiktig ägare vara med och stötta 
SSAB:s omställning till fossilfri ståltillverkning. Samtidigt 

förväntas investeringen ha god potential att ge en attraktiv 
avkastning till Folksamgruppens kunder. Läs mer om inves-
teringen i SSAB på sidan 16.

Under oktober månad utökade vi även vår investering i Volvo 
Cars – ett bolag som har ett stort omställningsarbete mot el- 
drivna fordon framför sig. Utöver att våra befintliga preferens-
aktier omvandlades till stamaktier investerades ytterligare  
1 miljard kronor i samband med Volvo Cars börsintroduktion  
i oktober. Folksamgruppens totala investering i Volvo Cars  
stamaktier uppgår därmed till över 3,1 miljarder kronor och  
vår vd Ylva Wessén har tagit en plats i valberedningen.

Påverkansarbete i aktieportföljen 
Under 2021 deltog vi i totalt 159 olika påverkansdialoger 
med våra svenska och utländska portföljbolag – antingen 
direkt, via våra leverantörer eller tillsammans med andra 
investerare och intresseorganisationer. Antalet dialoger 
skiljer sig från år till år. Under 2021 hade vi något färre dia- 
loger jämfört med 2020, vilket bland annat kan förklaras 
med att Folksamgruppen lade mer tid och resurser på vissa 
dialoger under året.

Som ägare i aktiebolag har vi flera verktyg för att bedriva 
ägarstyrning. Vi framför vår syn på bolagets verksamhet 
i möten och vi kan också samarbeta med andra ägare i 
dessa möten. Vi har också möjlighet att rösta på bolagens 
årsstämmor, och lägga egna hållbarhetsrelaterade förslag 
inför stämmorna. Under kommande sidor ger vi fler exempel 
på det arbete vi utfört under 2021.

Proaktiva: egen regi

Proaktiva: samverkan

Normbaserade

2021

159

2020

188

103

29

27

96

45

47

”De globala aktiemarknaderna steg kraftigt under 2021, bland annat drivet  
av utrullningen av Coronavaccin samt fortsatta finans- och penning-
politiska stimulanser världen över. Under året gjorde Folksamgruppen 

två större klimatomställningsinvesteringar samtidigt som våra aktie- 
portföljer levererade en god avkastning till våra kunder.”

Robert Andrén, portföljförvaltare aktier, Folksamgruppen
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Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Klimatpress på HSBC – en av världens största banker
Folksamgruppen var, tillsammans med Shareaction och flera andra 
internationella investerare, med och lade ett klimatrelaterat förslag till 
HSBCs årstämma. Efter en omfattande dialog med bolaget under året har 
HSBC nu antagit en ny striktare kolpolicy samt på ett övergripande plan 
åtagit sig att ställa om sin finansieringsverksamhet i linje med målen i 
Parisavtalet. Ett stort arbete kvarstår dock för banken, och Folksamgrup-
pens dialog med HSBC fortsätter därför under 2022. 

Fokus på mänskliga rättig-
heter i dialog med Amazon
Folksam och Öhman Fonder 
ledde en påverkansdialog 
med e-handelsjätten Amazon, 
där vi uppmanade bolaget 
att vidta konkreta åtgärder i 
arbetet med mänskliga rättig-
heter, specifikt rörande de an-
ställdas rätt till att organisera 
sig fackligt. Ett brev skickades 
till Amazons styrelse, som 
undertecknades av 76 insti-
tutionella investerare världen 
över med ett samlat förvaltat 
kapital om 50.000 miljarder 
kronor. Kampanjen fick stor 
uppmärksamhet både i inter- 
nationell affärspress och svensk 
media. Folksamgruppens 
dialog med Amazon fortsätter 
under 2022. 

Folksam i klimatdiskussion 
med Heimstaden Bostad
Folksamgruppen träffade 
representanter för Heimsta-
den Bostad för en diskussion 
rörande bolagets nya klimat-
mål. Heimstaden Bostad an-
slöt sig under året till Science 
Based Targets Initiative, vilket 
innebär att bolaget blev ett av 
de första bostadsfastighets-
bolagen i Europa som åtar sig 
att ställa om sin verksamhet i 
linje med målen i Parisavtalet. 
Du kan läsa mer om vår dia-
log med Heimstaden Bostad 
i avsnittet om Specialplace-
ringar på sidan 18. 

Fortsatt klimatpress på internationella storbanker
Tillsammans med flera andra investerare skickade Folksamgruppen brev 
till ledande befattningshavare i både Barclays och Credit Suisse, med 
uppmaningar om att anta mer ambitiösa omställningsplaner kopplat till 
klimatet. Breven var en del i vårt övergripande påverkansarbete rörande 
klimatomställningen i internationella storbanker. 

Investerarupprop rörande mänskliga rättigheter i Myanmar 
Folksamgruppen deltog, tillsammans med flera andra institutionella in-
vesterare, i ett globalt upprop rörande mänskliga rättigheter i Myanmar. 
Under juni månad skickades ett brev till bolag med känd verksamhet 
i Myanmar, där vi bland annat efterfrågade en tydligare transparens 
kring hur bolagen hanterar hållbarhetsrisker i det konfliktdrabbade 
landet, i synnerhet kopplat till mänskliga rättigheter. 

Nytt index för de svenska portföljerna
Under maj 2021 bytte Folksamgruppen även index för den svenska 
aktieportföljen – från OMXS60 till det OMX Stockholm Benchmark 
Index. Bytet ger oss en bättre spegling av den svenska aktiemarknaden, 
samtidigt som det ger oss ökade möjligheter till en mer proaktiv  
hållbarhetsanalys. 

Utvalda höjdpunkter från året 
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Juli

Miljardinvestering i omställningsfond
Folksamgruppen investerade, genom KPA, 1,8 miljarder kronor i fond 
som ska finansiera företag som antingen har ställt om, eller är på väg att 
ställa om, till hållbara affärsmodeller samt de som möjliggör sådan om-
ställning för andra företag. 

Nytt investerarsamarbete mot korruption 
Folksamgruppen var tillsammans med fem svenska investerare och 
Transparency International med och bildade Investors Integrity Fo-
rum (IIF). För Folksamgruppen är det viktigt att aktivt påverka våra 
innehav att systematiskt förebygga alla former av korruption och ge-
nom att samarbeta med andra investerare blir vi tillsammans en stark 
röst. Läs mer om initiativet på sidan 20.

Augusti

September

November

December

Oktober

WWF-projekt för att förbättra miljön i Östersjön
Folksamgruppen deltog under året i styrgruppen för ett WWF-initia-
tiv som syftar till att kartlägga hur investeringar och finansiella flö-
den kan förbättra miljön i Östersjöområdet. Utöver Folksamgruppen 
deltog näringslivsrepresentanter, akademiker och andra experter 
från bland annat Polen, Danmark och Sverige. 

Folksamgruppen minskar 
koldioxidutsläppen i sitt 
fastighetsbestånd
I december presenterade 
Folksamgruppen en inves-
tering på 50 miljoner kronor 
för att minska energiförbruk-
ningen och koldioxidutsläp-
pen i sitt fastighetsbestånd 
i Stockholm. Totalt bedöms 
åtgärderna halvera energi-
förbrukningen i de berörda 
fastigheterna och minska 
Co2-utsläppen med 240 ton 
per år.

Klimatomställningsinveste-
ring i utvecklingsländer
Folksamgruppen investerade 
1,5 miljarder i en nyskapande 
fond som möjliggör för pen-
sions- och försäkringsbolag 
att investera i klimatomställ-
ning och klimatanpassning i 
Afrika, Asien, Latinamerika 
och Mellanöstern. Fonden 
har skapats av Europeiska 
Investeringsbanken och Alli-
anz Group och vår investering 
presenterades under klimat-
toppmötet COP26 i Glasgow. 

Rapport om mänskliga rättig- 
heter i svenska börsbolag
Hållbart Värdeskapande, som 
samlar Folksamgruppen och 
16 andra svenska institutio-
nella investerare, presentera-
de rapporten ”Human Rights 
is Everyones Business”. I 
rapporten presenteras Håll-
bart värdeskapandes förvänt-
ningar på svenska börsbolag, 
resultatet av konsultfirman 
Hallvarsson & Halvarssons 
granskning av de 80 största 
bolagen på Nasdaq Stock-
holm och hur de rapporterar 
kring sitt arbete med mänsk-
liga rättigheter. Rapporten 
innehåller också exempel på 
hur företag som Ericsson, Ica 
och Getinge arbetar med kon-
sekvensanalyser av mänskli-
ga rättigheter.
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Folksam ökade ägandet i  
SSAB för att stötta fossilfri omställning
Under juni 2021 ökade Folksamgruppen sitt ägande i det 
svenska stålföretaget SSAB. Totalt kontrollerar vi nu 5,2% 
av rösterna och 2,1% av kapitalet, vilket gör oss till bolagets 
femte största ägare. Syftet med det större innehavet är att 
som långsiktig ägare vara med och stötta SSAB:s omställ-
ning till fossilfri ståltillverkning, samtidigt som investe-
ringen på sikt förväntas ha god potential att ge en attraktiv 
avkastning till Folksams kunder.

”Att kunna producera fossilfritt stål är en av de viktigaste 
frågorna för att klara klimatomställningen, både i Sverige 
och globalt. Samtidigt är omställningen också viktig för 
att säkra svenska industrijobb. Vi har varit ägare i SSAB i 
många år, och vill med vårt utökade ägande nu vara med 
och ta ett mer långsiktigt ansvar för bolagets omställnings-
arbete”, sade Ylva Wessén, vd för Folksamgruppen, i samband 
med att transaktionen offentliggjordes. 

SSAB är idag en av Europas största utsläppare av växt-
husgaser. Samtidigt har bolaget under ett par års tid fram-
gångsrikt drivit HYBRIT-projektet tillsammans med LKAB 
och Vattenfall, där slutmålet är en storskalig produktion av 
helt fossilfritt stål. Investeringen i SSAB ökar med andra 
koldioxidavtrycket från Folksamgruppens placeringsport-

följer på kort sikt, men ger oss samtidigt en god möjlighet att 
som ägare vara med och påverka klimatomställningen i ett 
av Sveriges viktigaste industribolag. 

”Vår övertygelse är att vi kan göra större nytta genom att 
stötta omställningsarbetet i bolag som har stora koldioxid-
utsläpp, snarare än att exkludera dem. Med ett ökat ägande 
har vi större möjlighet att vara med och göra verklig skillnad 
i ett bolag som idag står för tio respektive sju procent av ut-
släppen i Sverige och Finland”, sade Ylva Wessén.

Folksamgruppens utökade ägande i SSAB berättigar en 
plats i bolagets valberedning, där vi representeras av  
Michael Kjeller, chef kapitalförvaltning tillika vice VD i  
Folksam. Beslutet att öka innehavet i SSAB fattades under 
våren och utgör ännu ett exempel på en strategisk investering 
som gjorts med syfte att påskynda klimatomställningen på ett 
lönsamt sätt för Folksamgruppens kunder.
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Bolagsstämmor 2021
Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutade organ och 
har därmed en överordnad ställning i förhållande till bolagets 
styrelse och vd. Det är på bolagsstämmor som Folksamgrup-
pen har möjlighet att direkt påverka portföljbolagen genom att 
rösta. Vi anser att det är en aktieägares skyldighet att utöva 
rösträtten, och har därför som ambition att delta vid samtliga 
svenska årsstämmor där vi har innehav. Vid utländska stäm-
mor röstar vi via ombud. 

Under 2021 röstade Folksamgruppen vid totalt 624 stämmor: 
64 i Sverige och 560 i utländska innehav. Folksam var även 
representerat i Swedbanks valberedning, samtidigt som vi 
under året tog plats i valberedningarna hos Volvo Cars, SSAB, 
Bilia och Trelleborg. 

STÄMMOSÄSONGEN I SIFFROR

Svenska innehav

Antal stämmor 64
Antal unika bolag 47

Utländska innehav

Antal stämmor 560
Antal unika bolag 531

Coronapandemin satte fortsatt prägel på årets stämmo-
säsong
Ansvarsfullt ägande har sedan över ett decennium använt 
bolagstämmorna till att ställa hållbarhetsrelaterade frågor 
till våra portföljbolags styrelse och/eller ledning. Under 2020 
och 2021 resulterade coronapandemin i att bolagsstämmor-
na i stor utsträckning inte har kunnat arrangeras fysiskt, var-
för det inte har varit aktuellt att ställa hållbarhetsrelaterade 
frågor under de senaste två stämmosäsongerna.

Inför stämmosäsongen 2021 valde Folksamgruppen därför att 
istället lägga extra vikt vid det brev vi årligen skickar till våra 

portföljbolags styrelseordförande. Årets ordförandebrev inne-
höll bland annat flera uppmaningar kring vikten av att hålla 
bolagsstämmorna fortsatt levande och öppna för samtliga 
aktieägare, trots poströstningar och uteblivna fysiska stäm-
mor. I brevet lyfte Folksam bland annat fram möjligheten att 
hålla digitala stämmor, vilket vi såg hos ett fåtal portföljbolag 
under våren, samt möjligheten att öppna upp för att ställa 
frågor till bolagens vd även från distans. Avslutningsvis före-
slog Folksamgruppen även att våra svenska portföljbolag ska 
låta stämman rösta om bolagens klimatstrategi. Näringslivet 
har en stor uppgift att bidra till klimatomställningen, och vår 
ståndpunkt är att det är dags att även tydliggöra samtliga 
ägares ansvar för klimatet vilket görs genom att sätta  
klimatstrategin som en beslutspunkt på stämmoagendan. 

Folksamgruppen tog fortsatt ställning i frågan om 
vinstutdelningar
Vidare stod Folksamgruppen, precis som under 2020, fast 
vid beslutet om att rösta nej till aktieutdelningar i de bolag 
som samtidigt har sökt och tagit emot statligt stöd relaterat 
till coronapandemin. Under våren 2021 rådde det stund-
tals en het debatt i svensk media kring företag som tagit 
emot stöd och samtidigt delat ut stora belopp till ägarna. 
Folksams åsikt är fortsatt att ett bolag som föreslår vinstut-
delning vid årsstämman samtidigt bör betala tillbaka det 
krisstöd de fått från staten. 

Under stämmosäsongen 2021 röstade vi emot tre incitaments-
program, då vi ansåg att de var utformade på ett sätt som inte 
ligger i linje med vår ägarpolicy. Folksam röstade även emot 
ett förslag om vinstutdelning mot bakgrund av det stöd det  
aktuella bolaget fått. 

En mer detaljerad summering av Folksamgruppens röstning och  
engagemang i 2021 års stämmor finns i vår stämmorapport 
som publiceras på vår hemsida.

https://www.folksam.se/media/rapport-stammor-2021-nyjan22_tcm5-55196.pdf
http://som publiceras på vår hemsida..
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Specialplaceringar
Så kallade specialplaceringar kompletterar Folksamgruppens 
tillgångsportföljer och motsvarar cirka sju procent av vårt 
totala förvaltade kapital. Specialplaceringar är investeringar 
med lång placeringshorisont som ger kunderna exponering 
mot onoterade tillgångar. Investeringarna görs både direkt 
och i fondliknande strukturer. Infrastruktur, kredit och fastig- 
heteter är tre områden som är särskilt intressanta för oss, i 
tillägg till det har vi även direktinvesterat i exempelvis elnäts-
bolaget Ellevio och batteritillverkaren Northvolt. 

Specialplaceringar omfattas, precis som alla tillgångsslag, av 
Folksamgruppens placeringskriterier. Här ser vi att det i för-
sta hand är inför en investering vi kan vara med och påverka, 
genom att säkerställa att den fond eller det bolag vi investerar 
i uppfyller våra placeringskriterier. I tillägg till det har vi även 
kontinuerliga möten med innehav för att följa upp hållbarhets-
arbetet. 

Väsentliga investeringar under 2021
Folksamgruppen har under 2021 genomfört två större 
investeringar inom tillgångsslaget specialplaceringar. Ett 
exempel inkluderar Heimstaden Bostad, där vi varit ägare 
sedan januari 2020. Under oktober månad utökade vi vår 
investering genom ett åtagande om totalt 10,75 miljarder 
kronor. Heimstaden Bostad är en av Europas största privata 
bostadsfastighetsbolag vars fastighetsbestånd har vuxit 
kraftigt under de senaste åren. 

Vidare investerade vi 1,5 miljarder kronor i en nyskapande 
fond som möjliggör för pensions- och försäkringsbolag att 
investera i klimatomställning och klimatanpassning i Afrika, 
Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Fonden har skapats av 
Europeiska Investeringsbanken och Allianz Group och Folk-
samgruppens investering presenterades under klimattopp-
mötet COP26 i november. 

Exempel på Folksamgruppens specialplaceringar 2021

Kvartal Investering Belopp (Mkr) Beskrivning

Q2 PCP Transition Partner 
Fund

2 700 Investering i en kreditfond dedikerad till att finansiera och möjliggöra  
hållbar omställning för medelstora företag i Europa.

Q4 Heimstaden Bostad 10 750 Heimstaden Bostad är ett av Europas största privata bostadsfastighets- 
bolag. Bolagets fastighetsbestånd har vuxit kraftigt under de senaste åren.

Q4 Emerging Market Climate 
Action Strategy

1 500 Investering i fond som möjliggör för pensions- och försäkringsbolag att  
investera i klimatomställning och klimatanpassning i utvecklingsländer. 

Påverkansarbete i portföljen för specialplaceringar
Under 2021 fortsatte Folksam hållbarhetsdialogen med 
flera av våra specialplaceringar. Under året har vi exem-
pelvis haft flera möten med Heimstaden Bostad rörande 
bolagets klimatmål. Heimstaden anslöt sig som ett av de 
första paneuropeiska bostadsfastighetsbolagen till Sci-
ence Based Targets Initiative i januari 2021, och offentlig-
gjorde sina nya klimatmål i september samma år. Målen 
innebär att Heimstaden åtagit sig att investera 5 miljarder 
kronor för att minska bolagets växthusgasutsläpp med 
minst 46% vid 2030, vilket sker i linje med Parisavtalets 
ambition om att den globala uppvärmningen inte ska 
överstiga 1,5 grader.

Under 2021 träffade Folksamgruppen även representanter 
från infrastrukturinvesteraren Infranode. Vi har under flera 
års tid investerat i Infranodes fonder och därmed getts en bred 
exponering mot en långsiktig och väldiversifierad portfölj av 
nordiska infrastrukturtillgångar.

Mötet sattes upp för att diskutera generella utmaningar och 
möjligheter kopplade till Infranodes hållbarhetsarbete, och 
handlade bland annat om utmaningar kring mänskliga rättig- 
heter bland leverantörer i Kina. Folksamgruppen planerar att 
följa upp hållbarhetsdialogen med Infranode under 2022.

”Fjolåret präglades av fortsatt aktivitet inom specialplaceringar.  
Utöver ett antal hållbarhetsdialoger med våra befintliga innehav ökade 
vi bland annat vår investering i Heimstaden Bostad samt investerade i 

en ny fond med fokus på klimatomställning och klimatanpassning  
i utvecklingsländer.”

Birgitta Stenmark, portföljförvaltare specialplaceringar, Folksamgruppen
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”Aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden var hög under 2021, 
med bland annat omsättningsrekord på transaktionsmarknaden och  
en fortsatt stark efterfrågan på kontorslokaler. Jag är extra stolt över  

de investeringar vi gjort i energieffektiviserande åtgärder och att 100 
procent av Folksamgruppens lokalfastigheter nu är miljöcertifierade.”

Fastigheter
Folksamgruppens direktägda fastigheter utgör nio procent 
av den totala placeringsportföljen. Verksamheten investerar  
i attraktiva fastigheter för både boende och företag, huvudsak- 
ligen i Stockholm, Skåne och Göteborg. Det totala fastighets- 
värdet uppgår till omkring 53 miljarder kronor och omfattar 
131 fastigheter som består av 5 100 bostadslägenheter och 
490 000 kvm lokaler.

Folksamgruppen är en långsiktig fastighetsägare som arbe-
tar för att våra bostadskunder är trygga i och stolta över sitt 
boende och att lokalkunderna är nöjda med hur deras lokal 
stödjer verksamhetens mål. Newsec är vår strategiska part-
ner i förvaltningen av våra fastigheter.

Exempel på Folksamgruppens fastighetsinvesteringar 2021

Kvartal Investering Belopp (Mkr) Beskrivning

Q3 Kontor på Kungsholmen 2 300 KPA Pension förvärvade tomträtten Gångaren 10 på västra Kungsholmen. Byggnaden 
innehåller 30 100 kvm uthyrningsbar area och är uthyrd till ett flertal företag. 

Q4 Utsläppsreduktion 50 Investering om 50 miljoner kronor för att minska energiförbrukningen och koldioxid- 
utsläppen i fastighetsbeståndet i Stockholm. Totalt bedöms åtgärderna halvera  
energiförbrukningen i de berörda fastigheterna.

Q4 Fastigheter i Stockholm 2 140 Förvärv av fastigheterna Adonis 2, Adonis 16 och Moraset 24 i centrala Stockholm. 
Fastigheternas uthyrbara area uppgår till drygt 14 000 kvadratmeter

Arbetsprocess
Folksamgruppens fastighetsverksamhet präglas av an-
svarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Med det 
menar vi att ett miljömedvetet och socialt hållbart förhåll-
ningssätt genomsyrar hela fastighetsorganisationen. 

Vi sätter tydliga miljömål på lång och kort sikt inom tre ut-
valda fokusområden; energi och klimat, miljöcertifieringar 
och gröna hyresavtal. Alla fastigheter omfattas, precis som 
alla tillgångsslag, av Folksamgruppens etiska investe-
ringskriterier. 

Transaktionsteamet arbetar efter en dokumenterad och 
strukturerad förvärvsprocess som beskriver hela förfaran-
det och de olika utvärderingssteg som ett förvärv omfattar. 
Genom en så kallad Due Diligence undersöks och utvär-
deras fastighetens tekniska, miljömässiga, finansiella och 
legala förutsättningar och risker. Frågor ställs om fastig- 
hetens dokumenterade miljöklassning, eller så görs en 
bedömning av fastighetens möjligheter att miljöcertifieras 
och till vilken standardnivå. 

Vid investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet ställs 
specifika leverantörskrav vid upphandling och entreprenad-
kontrakt. Uppförandekod för leverantörer, tillsammans 
med övriga leverantörskrav, är inarbetade i våra avtals-

mallar och stöddokument. Vårt fastighetsteam arbetar 
löpande med att följa upp, utvärdera och utveckla hållbar-
hetskrav tillsammans med samarbetspartners, leverantö-
rer och entreprenörer.

Betydande händelser under 2021 
Under 2021 antog Folksamgruppen nya delmål inom ramen 
för Nettonollalliansen, vilket innebär att klimatavtrycket 
från våra fastigheter ska minska med 29 procent fram till 
2025. För att påbörja resan mot våra nya delmål investera-
de vi under året 50 miljoner kronor för att minska energiför-
brukningen och koldioxidutsläppen i vårt fastighetsbestånd 
i Stockholm. Totalt bedöms åtgärderna halvera energiför-
brukningen i de berörda fastigheterna och minska Co2-ut-
släppen med 240 ton per år.

Vidare uppnådde vi under året för första gången 100% mil-
jöcertifierade lokalfastigheter, i linje med vår målsättning. 
Samtidigt har vi börjat certifiera våra bostadsfastigheter 
enligt Miljöbyggnad iDrift, ett nytt certifieringssystem för att 
förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta 
med byggnaden, driften och förvaltningen. 

Avslutningsvis har vi fortsatt att arbeta aktivt med våra be-
fintliga kunder, vilket inte minst visar sig i att kundnöjdheten 
för våra lokalhyresgäster steg för andra året i följd. 

Lars Johnsson, fastighetsdirektör, Folksamgruppen
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Rapport från utvalda påverkansinitiativ 
Nytt investerarforum mot korruption 
I september 2021 var Folksamgruppen 
med och lanserade Investors Inte-
grity Forum (IIF) tillsammans med 
Transparency International  
och fem andra svenska investerare. 
Syftet med initiativet är att gemen-
samt driva viktiga frågor kopplade 
till korruptionsrisker, inhämta och 
sprida kunskap samt främja transpa-
rens, integritet och ansvarsutkrävande.

Korruption och bristande regelefterlevnad försvårar all ut-
veckling och är en utmaning för många bolag, då det även-
tyrar bolagens förmåga att skapa värde och lönsamhet. Det 
drabbar investerare genom sämre finansiell avkastning på 
investeringar i bolagen.

”Att stävja korruption är en av de viktigaste hållbarhetsfrågor-
na eftersom inga andra hållbarhetsmål är möjliga att nå om vi 
inte samtidigt arbetar för transparens och öppenhet. För Folk-
samgruppen är det viktigt att aktivt påverka våra innehav att 
systematiskt förebygga alla former av korruption och genom 
att samarbeta med andra investerare blir vi tillsammans en 
stark röst,” sade Emilie Westholm, chef för Ansvarsfullt ägande 
på Folksam, i samband med att initiativet presenterades. 

Utöver Folksamgruppen är Första AP-fonden, SEB Invest-
ment Management, Skandia, Svenska kyrkan och Swedfund 
med i IIF. Under 2022 kommer Folksam och de andra med-
lemmarna konkretisera arbetet inom initiativet. 

Ny inriktning inom Nordic Engagement  
Cooperation
Folksamgruppen är en av ursprungs-
medlemmarna i det nordiska samar-
betsinitiativet Nordic Engagement 
Cooperation (NEC). Tillsammans 
med finska Ilmarinen, danska PFA 
och vår gemensamma dataleverantör 
Sustainalytics driver vi påverkans- 
kampanjer mot internationella bolag 
som vi alla har i våra portföljer. Tanken 
med samarbetet är att vi tillsammans, med våra totalt 2100 
miljarder kronor under förvaltning i ryggen, ska kunna göra 
större skillnad än om arbetet skett individuellt. 

Under 2021 fortsatte NEC att delta i tematiska påverkansi-
nitiativ inom hållbar vattenhantering och TCFD-rapporte-
ring, samtidigt som vi bedrev flera dialoger med internatio-
nella storbolag. Under året avslutades exempelvis dialogen 
med Volkswagen, som pågått under flera år mot bakgrund 
av den så kallade Dieselgate-skandalen. 

Händelsen har varit kännbar för Volkswagen, som har fått be-
tala miljardbelopp i skadestånd och böter på flera olika mark-
nader. Samtidigt har NEC genom vår påverkansdialog kunnat 
se stora förbättringar hos Volkswagen under de senaste åren. 
Bolaget har lagt stora resurser på att förändra sin kultur, och 
har höjt sin ambitionsnivå till att sträva mot att vara ledande 
inom hållbarhetsarbete och skiftet mot eldrivna fordon. 

Under 2022 är planen att NEC ska ändra inriktning, från 
fokus på kontroverser i specifika bolag till att mer specifikt 
fokusera på utvalda tematiska påverkansprojekt. 

”Tanken är att röra oss bort från reaktiva dialoger med 
enskilda storbolag, och snarare tillsammans driva ett ge-
mensamt tema under ett eller två års tid. På så vis hoppas 
vi kunna fokusera mer på djupet inom en viss frågeställning, 
och därmed förhoppningsvis kunna bidra ännu mer i vårt på- 
verkansarbete,” säger Alexandra Frenander, bolagsanalytiker 
inom Ansvarsfullt ägande och delaktig i NEC. 

Fortsatt klimatarbete i  
internationella storbanker
Folksamgruppen har under flera års 
tid arbetat för att internationella 
storbanker i våra placeringsportföl-
jer ska ställa om sin finansierings-
verksamhet i linje med målen i Paris- 
avtalet. Vid stämmosäsongen 2020 
och 2021 var vi med och lade klimat-
relaterade förslag inför Barclays respektive 
HSBCs årsstämmor. I tillägg har vi skickat brev och deltagit 
i flera påverkansmöten med ledande befattningshavare i 
bland annat HSBC, Barclays och Credit Suisse. 

”Banker spelar en nyckelroll i världsekonomin via deras 
roll som finansiärer av företag. Givet detta är de också en 
viktig kugge i klimatomställningen, eftersom det helt enkelt 
spelar roll vilka företag de lånar ut till och inte,” säger Erik 
Granström, bolagsanalytiker inom Ansvarsfullt ägande och 
delaktig i Folksamgruppens arbete med banker. ”Vårt mål 
med påverkansarbetet i banksektorn är därför att få fler 
av våra innehav att se fördelarna med att ligga långt fram  
i klimatomställningen.”

Mest tid under 2021 lade Folksamgruppen på dialogen med 
HSBC, ett påverkansarbete som leds av den brittiska organi-
sationen ShareAction. Banken är en av världens största, och 
den näst största finansiären av fossil verksamhet i Europa. 

Förslaget som lades till bolagets årsstämma innehöll bland 
annat en uppmaning till banken om att ställa om sin finan-
sieringsverksamhet i linje med målen i Parisavtalet, samt 
att bolaget ska anta en ny policy för utfasning av kolfinan-
siering. Efter tät dialog med företrädare för banken lämnade 
HSBC:s styrelse in ett eget förslag som fick 99 procent av 
rösterna vid stämman och därmed innebar att banken nu är 
formellt bundna att ställa om. Folksamgruppen har under 
hela 2021 fortsatt dialogen med HSBC och fortsätter följa 
banken under 2022. 

”Även om HSBC har gjort stora framsteg visar siffror från 
organisationen RAN att de alltjämt har fortsatt att öka sin 
utlåning till fossila projekt under de senaste åren. Det blir 
därmed viktigt att fortsätta följa bankens implementerings-
arbete under kommande år,” säger Erik Granström.
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Röster i marknaden
Folksamgruppens påverkansarbete sker aldrig i ett vakuum; 
det sker alltid tillsammans med de innehav vi har dialog med 
och ofta tillsammans med andra investerare och intresse- 
organisationer. Via dessa dialoger får vi en uppfattning av 
hur olika företag hanterar hållbarhetsutmaningar. Detta gör 
bland annat att vi får en bättre bild av vad som fungerar bra 
och mindre bra, och ger oss därmed verktyg i vårt fortsatta 
ägarstyrningsarbete.

Vi har samlat tre röster från organisationer vi har haft kontakt 
med under 2021, för att höra deras syn på marknaden samt 
framför allt hur de ser att klimatet för ansvarsfulla investeringar 
kommer att utvecklas framöver.

Emma Sjöström,  
forskare på Handels- 
högskolan i Stockholm

Emma Sjöström är forskare 
inom hållbar finans på Misum 
vid Handelshögskolan i Stock-
holm. Hon har under över ett 
decennium forskat inom hållbara 
finanser och ESG-investeringar, 
i huvudsak från ett lednings- och 
organisationsperspektiv. Hennes 
doktorsavhandling publicerades 
2009. 

Du har forskat länge inom ansvarsfulla investeringar,  
vilka trender ser du just nu?
Min uppfattning är att både investerare och företag börjar 
intressera sig mer för utifrån-och-in-perspektivet, det vill 
säga inte enbart hur bolaget påverkar miljö och samhälle 
utan också det omvända – hur påverkas bolagets möjlig-
heter till värdeskapande av exempelvis klimatförändringar 
eller andra hållbarhetsfrågor. Det har förstås förstärkts av 
EU:s kommande rapporteringskrav kring just detta.

En annan trend är att jag tycker mig se ökade förväntningar 
från investerare på att bolagsstyrelser ska vara kunniga om 
och till viss del också ta ansvar för hållbarhetsfrågor. Det blev 
ju inte minst tydligt på Exxon Mobils årsstämma 2021, då tre 
nya styrelseledamöter valdes in för att de har kompetens inom 
miljö- och klimatområdet. En del ägare vill också göra styrel-
ser ansvariga för att anta och följa upp bolagens handlings-
planer kopplat till klimatfrågan. Jag tror att ansvarsfulla ägare 
kommer att sätta mer ljus på just styrelsernas roll framöver.

På vilket sätt har forskningen kring ansvarsfulla  
investeringar förändrats under de senaste 10 åren?
Forskare har tidigare ägnat mycket möda åt att jämföra av-
kastningen mellan ansvarsfulla och hållbara investeringar 
jämfört med andra investeringar, men jag tror att många 
nu har accepterat att det inte går att få ett entydigt svar 
på den frågan, inte minst för att ansvarsfulla och hållbara 
investeringar kan ta sig så många olika uttryck. Även om 
den sorters studier kommer fortsätta att göras så ägnas mer 
forskning numera också åt att förstå exempelvis effekterna 
av påverkansarbete, olika frågeställningar kopplat till gröna 
obligationer, och annat som är aktuellt i marknaden just nu. 

Inom aktivt ägande, som är mitt fokus, så tycker jag att det för 
tio år sedan var mer beskrivande forskning – t.ex. hur många 
ägare har röstat för eller emot olika motioner – till att nu vara 
mer inriktade på att förstå hur olika strategier fungerar och 
vad som är effektivt.

Vad säger forskningen om hur en ansvarsfull ägare ska 
arbeta för att nå bästa resultat? 

Många undrar förstås om det är mer effektivt att sälja av bolag 
som motverkar en hållbar utveckling – som fossiltunga ener-
gibolag – eller stanna kvar som ägare och försöka påverka 
dem, och på den frågan finns inget entydigt svar. Däremot vet 
vi med stöd i forskningen ganska mycket om vad som fungerar 
om man nu väljer påverkansvägen. Exempelvis är det betydligt 
viktigare att vara påläst och kunna lägga fram ett bra ”busi-
ness case” för det man vill förändra, än att ha en stor ägaran-
del i bolaget. Att vara en trovärdig samtalspartner, som också 
kan förstå bolagets komplexa sammanhang. Att samarbeta 
tillsammans med andra ägare är också ofta en framgångs-
strategi, något som verkar bli allt vanligare. Vi vet också att det 
är lättare för ägare att få gehör för sina krav om portfölj- 
bolagen är större och/eller konsumenttillvända och om de blivit 
måltavla för ägarpåverkan tidigare. Och, förstås: Ju mindre 
kostsamt det är för bolaget att genomföra förändringen, desto 
större chans att den blir av.

Vilka hållbarhetsfrågor tror du kommer få störst fokus 
under 2022 och framåt? 

Klimatet kommer fortsätta att dominera, men det finns också 
bubblare som till exempel biologisk mångfald, som många 
börjat prata om men fortfarande har svårt att greppa i en fi-
nansiell kontext. Sociala aspekter, som mänskliga rättigheter 
och arbetsvillkor, har hamnat lite i bakvattnet av miljöfrågorna 
och kommer stanna där ett tag till gissar jag. Förhoppningsvis 
kommer vi dock under 2022 börja diskutera mer hur miljö, 
socialt ansvar och bolagsstyrning hänger ihop, det vill säga se 
till helheten i stället för bara till delarna. En annan het fråga för 
2022 blir hållbarhetsrapportering och taxonomi, eftersom EU 
driver detta så mycket just nu.

Anna Viefhues,  
ESG Manager,  
SSAB

Anna Viefhues arbetar som ESG 
manager inom SSAB, där hon 
bland annat ansvarar för håll-
barhetsrapportering och investe-
rarrelationer. SSAB befinner sig 
tillsammans med Vattenfall och 
LKAB mitt uppe i en omställning 
mot helt fossilfri stålproduktion 
via det gemensamma projektet  
HYBRIT.

Hur har arbetet med ert gröna stål fortlöpt under året?
SSAB stärkte under året vår position som ledande kraft 
i den gröna omställningen inom stålindustrin. För första 
gången någonsin reducerades järnmalm i pilotskala med 
100 % fossilfri vätgas. Världens första fossilfria stål valsades 
på vår produktionsanläggning i Oxelösund och levererades 
till vår kund Volvo Group, som under hösten presenterade 

Bild Juliana Wiklund
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det första fordonet, en prototyp tillverkad av fossilfritt stål. 
Denna provleverans är ett viktigt steg på vägen mot en helt 
fossilfri värdekedja för järn- och ståltillverkning och en 
milstolpe i HYBRIT-samarbetet mellan SSAB, LKAB och 
Vattenfall. 

HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Tech-
nology och innebär att kokskol som traditionellt behövs för 
malmbaserad ståltillverkning ersätts med fossilfri el och 
vätgas. Det innebär att processen släpper ut vanligt vatten 
istället för koldioxid. 

I början av 2022 fattade SSAB:s styrelse även ett inrikt-
ningsbeslut om att bygga om det nordiska produktions-
systemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna 
omställning. Planen är att ersätta nuvarande system med 
så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram 
och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort 
sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 
2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. 

Vilket intresse ser ni bland era kunder?
Vi ser en kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål och 
det är bakgrunden till det nya inriktningsbeslutet om att 
accelerera vår omställning. Det finns ett stort intresse från 
våra kunder och vi har under året som gått tecknat samar-
bets- och leveransavtal med flera stora kunder, bland andra 
Volvo Group, Volvo Cars, Daimler/Mercedes-Benz, Peab och 
Autoliv. 

När räknar ni med att kunna erbjuda fossilfritt stål  
i stor skala?
Vårt mål är att kunna erbjuda fossilfritt stål på marknaden  
under 2026. Planen är att till dess ersätta vår masugn i  
Oxelösund med en elektrisk ljusbågsugn, där fossilfria 
järnmalmpellets från HYBRIT:s demonstrationsanläggning  
i Gällivare används som insatsvara, tillsammans med fossil- 
fri vätgas. Detta förutsätter dock att vi får tillgång till till-
räckliga mängder fossilfri el till vår anläggning i Oxelösund.

Vilka är era största utmaningar kopplat till den klimatom-
ställning ni just nu gör?
En utmaning är att vi planerar genomföra något som ingen 
tidigare har gjort inom stålindustrin, vilket innebär att vi 
skalar upp en teknik som hittills endast testats i liten skala 
till kommersiell drift. Andra utmaningar är att få tillgång till 
de mängder fossilfri el som behövs för de nya ljusbågsug-
narna och att få miljötillstånd tillräckligt snabbt. 

Men vi ser förstås också många möjligheter med att ligga i 
framkant i branschen, exempelvis det stora kundintresset 
för fossilfritt stål och även minskade framtida kostnader för 
utsläppsrätter.

Rolf Lindahl,  
Kampanjledare,  
Greenpeace 

Rolf arbetar som kampanjledare 
på Greenpeace, med specifikt 
ansvar för klimat-, energi och fi-
nansrelaterade frågor. Greenpea-
ce verkar i över 50 länder och är 
världens största oberoende miljö-
organisation. Ansvarsfullt ägande 
har under åren haft kontakt med 
Greenpeace i en rad olika projekt  
kopplade till klimatomställningen. 

Vilka är de största utmaningarna du ser när det  
kommer till finansbranschens klimatarbete?
Det är idag svårt att finna några seriösa aktörer som inte 
ställer sig bakom Parisavtalet och de klimatmål som i prin-
cip samtliga av världens länder enats bakom. Trots detta 
pumpar banker, pensionsfonder och försäkringsbolag 
världen över in biljontals dollar i fossiljättar som eldar på 
klimatkrisen. Denna verksamhet som kan tyckas borde vara 
förbjuden, sker helt lagligt med staters goda minne. 

Finansbranschens bristande förmåga att hantera lång-
siktiga risker samt staters intervenering och stöd till kli-
matskadlig verksamhet genom bland annat fossila subven-
tioner gör marknaden oförmögen att hantera klimatkrisen. 
Men eftersom de stora riskerna för såväl finansiella aktörer 
som stater handlar om de förödande effekterna där en om-
ställning till en fossilfri samhällsekonomi inte genomförs 
och där klimatmålen inte uppnås så behöver nuvarande 
ohållbara system förändras i sin grundläggande logik.

På vilka sätt arbetar Greenpeace för att påskynda  
klimatomställningen i finansbranschen?
Greenpeace arbetar dels med att exponera och konfrontera 
de aktörer och verksamheter som motverkar eller bromsar 
upp den nödvändiga omställningen för att förmå dem med 
politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en föränd-
ring, dels med att ta fram lösningar som ger hopp idag och 
för kommande generationer och inspirera människor att ta 
ansvar för planeten.

I vårt nordiska arbete arbetar vi med att engagera och mo-
tivera finansiella institutioner att hjälpa till att stoppa eller 
bromsa utbyggnad och olje- och gasverksamhet i Nordsjön 
och att mobilisera finansaktörer för en rättvis klimatom-
ställning. 

Vilka goda exempel på omställningsarbete kan du  
lyfta fram från 2021?
Rapporten från det Internationella energiorganet, IEA, om 
en omställning av energisystemet till 2050 för att vara i linje 
med 1,5-gradersmålet har varit central för flera finansiella 
aktörers omställningsplaner. IEA konstaterar att det inte 
finns rum för någon expansion av olje- och gasverksamhe-
ter bortom 2021. Detta har, tillsammans med alarmerande 
rapporter från FN:s klimatpanel, bidragit till politiska initia-
tiv som Beyond Oil and Gas Alliance som syftar till att fasa 
ut produktionen av olja och gas. Dessutom har vi åtagandet 
från ett 40-tal länder under COP26 om att fasa ut all ny 
offentlig finansiering av fossil energi senast 2022, vilket 
bidragit till att ytterligare inskärpa behovet av förändring. 
Frågan är inte om, utan när den fossila eran tar slut.
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Vilka råd har du att ge till en investerare som Folksam-
gruppen när det kommer till klimatomställningen?
Det staten, pensionsfonder, banker och försäkringsbolag 
väljer att finansiera och investera i idag är den verklighet vi 
får i morgon. Vi har inte tid att vänta på att finansbranschen 
ska hoppa av fossiltåget just innan det kraschar. Vad som 
måste till är att växla spår och staka ut en helt ny kurs. Vi 
behöver en finansbransch som agerar inom hållbarhetsmålen 
och de planetära gränserna, inte som idag då man tänjer på 
och överskrider gränserna. Finanssektorn måste bli en kata-
lysator som styr oss mot ett hållbart samhälle och aktörer som 
Folksamgruppen bör gå i bräschen för denna omställning.

Det handlar inte bara om att ta ansvar som en samhälls- 
aktör utan också ett ansvar gentemot Folksamgruppens 
sparare. Fossilbranschen blir ett allt mer svajigt korthus 
och direkt olämplig för långsiktiga investeringar eftersom 
världssamfundet är eniga om att fasa ut dessa produkter. 
Samtidigt gäller det att inte ersätta ett problem med ett 
annat. Ett stort uttag av biobränslen för energi eller som 
drivmedel hotar den biologiska mångfalden och är ingen 
klimatlösning. Allt fler initiativ, inte minst inom EU, ställer 
ökade krav på hållbarhet. För att den svenska skogsindu-
strin ska framtidssäkras behövs rejäla reformer vilket kom-
mer att påverka nuvarande och kommande investeringar.
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Vi som arbetar med  
Ansvarsfullt ägande 

Emilie Westholm
Chef Ansvarsfullt ägande

Kontakt:  
emilie.westholm@folksam.se 

Nina Bönnelyche
Bolagsanalytiker

Kontakt:  
nina.bonnelyche@folksam.se 

Erik Granström
Bolagsanalytiker

Kontakt:  
erik.granstrom@folksam.se 

Alexandra Frenander 
Bolagsanalytiker

Kontakt:  
alexandra.bartholdsson-frenander@folksam.se



Det här är Folksamgruppen
 
Vårt jobb är att ge trygghet i livets alla skeden. Hos oss kan 
kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägode-
lar och spara till pensionen. Vi försäkrar nästan varannan 
svensk och har hand om pensionen för mer än två miljoner 
människor. Det betyder att Folksamgruppen är en av de  
ledande aktörerna inom försäkring och pensionssparande.

Vår vision
Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vår affärsidé
Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande  
som skapar trygghet och gillas av många. 

Vårt övergripande mål 
Vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder.

Läs mer på folksam.se
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Våra kunder ska  
känna sig trygga  
i en hållbar värld 




