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Inledning
Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden (AP-fonderna) är buffertfonder i det svenska
pensionssystemet. AP-fondernas uppdrag och mål är att förvalta fondmedlen på sådant sätt att
det långsiktigt blir till största möjliga nytta för det allmänna inkomstpensionssystemet. Den
totala risknivån i AP-fondernas placeringar ska vara låg. Fondmedlen ska vid vald risknivå,
placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås. Enligt AP-fondslagen ska AP-fonderna förvalta
fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.
Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det
görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk. AP-fonderna kan samverka för att
uppnå hållbarhetsmål. För Andra AP-fonden utgår hållbarhetsarbetet från fondens uppdrag och
innebär ett långsiktigt agerande för att skydda och skapa värden i investeringarna – utifrån ett
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
Andra AP-fondens vision är ”Förvaltning i världsklass”. För att uppnå den visionen är det en
förutsättning att hållbarhet är integrerat i samtliga analys- och investeringsprocesser. Genom att
aktivt arbeta med och integrera hållbarhet i Andra AP-fondens verksamhet kan värden skapas
och skyddas samt en hållbar utveckling främjas. Hållbarhet inkluderar miljö, etik, sociala frågor
och ägarstyrning och arbetet med hållbarhet i förvaltningen styrs av fyra fokusområden; klimat,
mångfald, ägarstyrning och mänskliga rättigheter. Andra AP-fonden har ansvar för såväl
förvaltningen som ägandet av det kapital som fonden har erhållit och arbetar aktivt med
hållbarhet ur båda dessa perspektiv. Ett systematiskt och föredömligt hållbarhetsarbete är också
en av nyckelfaktorerna att behålla och rekrytera medarbetare.
Andra AP-fonden stödjer och arbetar även med att implementera de FN-stödda principerna för
ansvarsfulla investeringar, PRI – Principles for Responsible Investment.
Andra AP-fonden står bakom Parisavtalet och målet är att ha en portfölj i linje med Parisavtalet
samt bidra till omställningen som avtalet syftar till.
Syftet med hållbarhetspolicyn är att ge övergripande riktlinjer för fondens arbete med
hållbarhetsfrågor. Hållbarhetspolicyn beskriver Andra AP-fondens syn på hållbarhet och hur
fonden har för avsikt att bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhetspolicyn ligger till grund för
Andra AP-fondens hållbarhetsstrategi.

Investeringsövertygelser och principer för hållbarhet
Andra AP-fonden har tio investeringsövertygelser. Två av dessas sammanfattar fondens
övergripande syn på hållbarhet:
•
Hållbarhet lönar sig,
•
Klimatförändring är en systemrisk.
Genom att integrera hållbarhet i förvaltningen förbättras förutsättningarna att nå det
övergripande målet, samtidigt som en hållbar utveckling kan främjas. Klimatförändringar utgör

en långsiktig risk som kan få en bred påverkan på globala finansiella marknader, och utgör som
sådan en särskilt viktig strategisk fråga inom hållbarhet.
Fondens hållbarhetsarbete utgår från sex övergripande principer:
1.
AP2 integrerar hållbarhet i alla investeringsprocesser
2.
AP2 söker aktivt investeringar som bidrar till en hållbar utveckling
3.
AP2 arbetar utifrån fokusområden
4.
AP2 använder dialog som ett verktyg
5.
AP2 tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt
6.
AP2 strävar efter att vara ledande inom hållbarhet
Dessa principer ligger till grund för Andra AP-fondens hållbarhetsstrategi.

Fokusområden
Andra AP-fondens hållbarhetsarbete koncentreras främst till några prioriterade fokusområden.
Syftet med att fokusera fondens resurser till ett antal områden är att uppnå resultat inom
områden som är finansiellt materiella. Fondens fokusområden är:
•
Klimat,
•
Ägarstyrning,
•
Mångfald,
•
Mänskliga rättigheter.

Ansvarsfördelning
Andra AP-fondens styrelse fastställer riktlinjer och policyer i hållbarhetsfrågor och har gett
fondens VD i uppdrag att i den löpande verksamheten hantera dessa. Styrelsen får vid varje
styrelsemöte information om fondens hållbarhetsarbete. Fondledningen tillsammans med
strategiavdelningen och ansvariga för ägarstyrning ansvarar för det strategiska
hållbarhetsarbetet. Fondledningen får vid varje möte en uppdatering om fondens
hållbarhetsarbete. Det löpande operativa arbetet drivs inom fondens olika avdelningar.

Övriga styrdokument
Hållbarhetspolicyn ger de övergripande ramarna för fondens hållbarhetsarbete.
Hållbarhetspolicyn operationaliseras genom fondens Hållbarhetsstrategi. Utöver
Hållbarhetspolicyn styrs fondens hållbarhetsarbete av ytterligare policyer: Ägarpolicyn, Intern
miljöpolicyn, Policyn för mänskliga rättigheter, personalrelaterade policyer
(Diskrimineringspolicy, Etikpolicy, Arbetsmiljöpolicy, Jämställdhet- och mångfaldsplan) samt
värdegrunden. Dessa utgör de övergripande interna ramverken för hur fonden ska arbeta med
hållbarhetsfrågor. För klimat finns även dokumentet Andra AP-fondens förhållningssätt till
klimatomställningen.

