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AP2:s hållbarhetsarbete utgår från fondens uppdrag om föredömlig förvaltning genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.
Det innebär ett långsiktigt agerande för att skydda och
skapa värden i investeringarna – utifrån ett ekonomiskt,
miljömässigt och socialt perspektiv.
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AP2:s hållbarhetsredovisning

HÅLLBARHETSRAPPORTEN
AP2 upprättar en separat utförlig hållbarhetsrapport,
inklusive GRI-index, som publiceras på fondens
webbsida. Rapporten kompletterar hållbarhetsinformationen i årsredovisningen. Läs mer om
AP2:s hållbarhetsarbete på www.ap2.se
Läs även AP-fondernas etikråds årsrapport på
www.etikradet.se

GRI-RAPPORTERING
Denna hållbarhetsredovisning har upprättats enligt GRI
Standards, Core-nivå. GRI är ett internationellt ramverk för
rapportering och redovisning av en organisations aktiviteter
inom hållbarhetsområdet och omfattar miljö-, sociala och
ekonomiska aspekter. I AP2:s GRI-index (se sidan 56) ges en
översikt över de generella upplysningarna enligt GRI:s riktlinjer samt upplysningar för de områden AP2 valt att redovisa utifrån väsentlighetsanalysen. Läs mer på sidan 13.
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AP2 bidrar till hållbar
utveckling och ett starkare
pensionssystem
Andra AP-fonden firade 20-årsjubileum 2021. Sedan starten 2001 har vi inte bara ökat
fondkapitalet med 307 mdkr, vi har också utvecklat vårt hållbarhetsarbete till att idag vara
bland de främsta i världen. Det är inget som skett över en natt, utan har varit ett ständigt
arbete som krävt alla medarbetares engagemang och kompetens. Och vi stannar inte här, vi
gör inte ens en halvhalt, utan vi fortsätter att utveckla och förbättra detta arbete, i syfte att
både bidra till en hållbar utveckling och till ett starkare pensionssystem.
Hållbarhetsfrågorna har ända sedan start varit ett
viktigt fokus för fonden. Från att för drygt 20 år
sedan mest ha avsett aktiviteter inom ägarstyrning,
arbetar vi idag också med frågor som klimat, mångfald, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald och de är alla integrerade i vår förvaltning. Vi har
gått från att fokusera på riskerna till att också se på
de många möjligheter som hållbarhet ger. Och idag
är alla medarbetare på AP2 på olika sätt engagerade i dessa frågor.
Föredömlig förvaltning
I vårt uppdrag ingår att förvalta fondmedlen på ett
föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar
och ansvarsfullt ägande. Vi ska fästa särskild vikt vid
hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra
avkall på det övergripande målet att vara till största
möjliga nytta för pensionssystemet.
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Föredömlig förvaltning innebär både att investeringarna ska ha den risk och avkastning som är den
bästa, sett utifrån pensionssystemets behov, och att
hållbarhet ska vara en integrerad del i förvaltningen.
I den senaste strategiska färdplan som vi tagit
fram och som sträcker sig till 2023, fokuserar vi
bland annat på att utveckla en mer effektiv, hållbar
och resilient portfölj. Det innebär att vi har som
mål att fördjupa hållbarhetsarbetet inom klimatresiliens, mänskliga rättigheter och sociala frågor
samt biologisk mångfald och att aktivt bidra till en
hållbar utveckling.
Den hållbarhetsfråga som vi arbetar allra mest
med är klimat och hur vi kan bidra till klimatomställningen. Vi har satt upp ambitiösa mål som att vi ska
ha en portfölj i linje med Parisavtalet senast 2045.
Det innebär att vi avinvesterar för att minska den
finansiella klimatrisken för portföljen, aktivt investe-
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rar i hållbara strategier för omställningen samt
arbetar för att påverka bolag och beslutsfattare
genom dialoger.
Hållbara investeringar
Sedan slutet av 2020 förvaltas fondens globala
aktie- och kreditportfölj i enlighet med kriterierna
för EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). Det innebär
att fonden inte längre är investerad i cirka 250
bolag på grund av att de har inkomster från kol,
olja eller gas. Under 2021 har vi arbetat med att
analysera och utveckla PAB för fondens förvaltning av svenska aktier.
Förra året började vi investera i hållbar infrastruktur och under året har vi gjort ytterligare
investeringar, bland annat i batteritillverkaren
Northvolt.
Påverkan för att skapa förändring
Fonden har också varit engagerad för att åstadkomma en positiv förändring genom dialog med
bolag och beslutsfattare, bland annat i det globala dialogprojektet Climate Action 100+.
Inför COP26 deltog vi i ett antal initiativ för att
främja förändring. Bland annat skrev vi under ett
brev adresserat till Alok Sharma, presidenten för
COP26, där regeringar ombeds sätta en tydlig
tidslinje för krav på att följa Parisavtalet.
I samband med COP26 ställde vi oss också
bakom ett initiativ, där vi åtagit oss att arbeta för
en portfölj fri från illegal avskogning till 2025. Vi
är även engagerade i avskogningsfrågan genom
ett annat initiativ (Investors Policy Dialogue on
Deforestation), som arbetar för att skapa en dia-
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log med politiker och beslutsfattare i viktiga länder kring dessa frågor.
Vi har vidare skrivit under ett förväntansdokument för banker, ”Aligning the Banking Sector with
the Goals of the Paris Agreement”, som bland annat
inkluderar krav på nettonollåtaganden till 2050, att
styrelserna har tillräcklig kompetens inom klimat och
att banker rapporterar i enlighet med TCFD.
Mänskliga rättigheter i fokus
Under 2021 har AP2 arbetat med att utveckla sitt
arbete med mänskliga rättigheter. Vi har reviderat
vår policy för mänskliga rättigheter, beslutat om
ett långsiktigt mål till och med 2025 samt utarbetat en strategi för att nå detta mål - att fonden ska
fortsätta att implementera FN:s vägledande principer och att verksamheten ska bedrivas i linje
med dessa senast från och med 2025.
Mångfald – för att det skapar värde
En av de första hållbarhetsfrågorna vi arbetade
med när fonden startade var mångfald. Sedan
2002 har vi, i vårt Kvinnoindex, årligen mätt hur
andelen kvinnor i styrelser och ledningar utvecklats i bolag noterade på Stockholmsbörsen. Det är
glädjande att se att Kvinnoindex för 2021 visade
att andelen kvinnor är den högsta någonsin - där
kvinnliga styrelseledamöter nu uppgår till 34,5
procent och andelen kvinnor i ledningsgrupper
uppgår till 26,0 procent. Detta är en utveckling
som naturligtvis måste fortsätta och där vi som
ägare verkligen kan bidra till förbättringar.
Under året har vi skrivit under Institutional Limited Partners Associations (ILPA:s) initiativ Diversity

in Action. Detta innebär att vi åtagit oss att uppfylla ett antal mångfaldskrav och att systematiskt
arbeta med mångfald internt samt att vi ska ställa
samma krav på nya riskkapitalinvesteringar. Målet
med initiativet är bland annat att skapa en plattform för investerare att diskutera arbetetet kring
mångfald och inkludering, främja diskussion och
sprida kunskap kring ämnet samt att föregå med
gott exempel inom branschen.
Aktiva ägare
Inom ägarstyrning har vi som ambition att bli
ännu mer aktiva, både genom att rösta i fler bolag
och genom att ha fler dialoger med bolag i angelägna frågor. Under året har vi till exempel börjat
rösta i ett urval av våra kinesiska innehav.
Bland de främsta i världen
Inom ramen för regeringens årliga utvärdering
av AP-fondernas verksamhet genomförde McKinsey
under 2020 en fördjupad analys avseende
AP-fondernas hållbarhetsarbete. Regeringen
konstaterade i sin utvärdering att ”AP-fonderna
ligger i framkant inom hållbarhet jämfört med
ledande institutionella investerare globalt och
de fortsätter att förbättra sitt arbete i linje med
den snabba utvecklingen på området.” Enligt
McKinsey utmärker sig AP-fonderna framförallt
genom sitt ägarengagemang, men vi ligger även
i framkant när det gäller att integrera hållbarhet
i kapitalförvaltningen.
När Riksrevisionen under året publicerade sin
granskningsrapport avseende AP-fondernas
hållbarhetsarbete visade den att AP-fondernas

hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande till uppdraget. Granskningen bekräftade
också att AP-fonderna har etablerade processer
och integrerar hållbarhet såväl i investeringar
som i ägarstyrning.
Det jag nämnt här är bara ett litet axplock av allt
viktigt och spännande som vi arbetar med. Vår hållbarhetsrapport är omfattande och det beror på att
vi hela tiden utvecklar och förbättrar vårt arbete,
vilket vi gärna vill dela med oss av. Extra glädjande
var det att vi i år, efter flera års nomineringar, vann
den prestigefulla utmärkelsen ”2021 ICGN Global
Stewardship Disclosure Award” för fondens hållbarhetsrapportering. Syftet med utmärkelsen är att
lyfta fram de investerare som ger verklig inblick i
sina förvaltningspolicyer och hur de implementeras, och vars inställning till transparens lägger
grund för en modell som andra kan följa.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare på
AP2 som ständigt är nyfikna, innovativa, engagerade och dessutom oerhört kompetenta. Jag är
övertygad om att utvecklingen framåt, inom
många hållbarhetsområden, kommer att gå
betydligt snabbare än de senaste 20 åren – något
som är en nödvändighet! På AP2 har vi redan
mycket på gång för 2022 som gör att vi ytterligare
kommer utveckla och stärka vårt arbete med att
bidra till en hållbar utveckling och till ett starkare
pensionssystem.
Eva Halvarsson,
VD Andra AP-fonden
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Hållbarhet i ett 20-årsperspektiv
I början på 2000-talet fäste internationella pensionsförvaltare allt större vikt vid ägarstyrning,
medan intresset för övriga hållbarhetsfrågor var i sin linda. När Andra AP-fonden startade i
Göteborg 2001 började man se över hur fonden skulle arbeta med ägarfrågor samt ta
hänsyn till miljö- och etikaspekter. Martin Jonasson, Andra AP-fondens chefsjurist, och
Christina Olivecrona, tidigare senior hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden, minns tillbaka på vad som har hänt under åren inom fondens hållbarhetsarbete.

Ägarstyrning och mångfald – en tillbakablick
Martin Jonasson har arbetat på AP2 sedan fonden
startades och var tidigt engagerad i fondens
ägarstyrningsfrågor. Han minns arbetet med att
ta fram en ägarpolicy. ”Kraven på institutionerna
som aktiva ägare ökade i en värld där allt större
ägande samlades hos dessa. Frågan om ett mer
uthålligt samhällsbyggande ökade i betydelse liksom miljö- och etikfrågor. Allt detta försökte vi
beakta i den första ägarpolicyn”, berättar Martin.
Då som nu utgår ägarpolicyn från fondens
uppdrag. Ägarstyrningsarbetet ska främst fokusera på bolag och områden där fonden har möjlighet att påverka och bidra till störst nytta. Detta
gör AP2 bland annat genom att rösta på bolagsstämmor. 2003 deltog fonden på 38 ordinarie
och tre extra stämmor i svenska bolag, vilket
kan jämföras med 2021 då AP2 röstade på 104
ordinarie och 30 extrastämmor. ”Fonden har
under de senaste åren haft en ambition att rösta
på fler stämmor, vilket gör att vi har ökat röstningsfrekvensen”, säger Martin. Parallellt har
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fonden ökat röstningen på globala bolagsstämmor från 50 stämmor per år under tidigt 2000tal till över 1 000 under 2021.
Även Christina Olivecrona var en av de första att
arbeta med hållbarhetsfrågor på AP2. ”Efter kartläggning och analyser registrerade vi resultaten av
hur våra innehav i svenska bolag levde upp till fondens ägarpolicy i en ägarlogg. Verktyget var utformat så att alla snabbt kunde förstå att hållbarhetsaspekter är värdeskapande”, berättar Christina.
Arbetet att inkludera etik-, miljö- och jämställdhetsaspekter i ägarloggen började på allvar 2005.
AP2 arbetar på bred front vad det gäller dessa
frågor idag, både genom röstning på bolagsstämmor, dialoger med bolag och aktivt arbete i valberedningar.
Ny kod för bolagsstyrning
AP2 följer flera regelverk och konventioner, däribland Svensk kod för bolagsstyrning vars första
version gavs ut 2005. AP2 skrev i sin Ägarrapport
från 2006 att ”Den stora fördelen med koden för

fonden och andra större ägare är att rutinerna för
utformning av valberedning, styrelseutvärdering
och rapportering kring valberedningens arbete
stadfästs. Det innebär en förenkling och mindre
diskussion kring formaliafrågor samt en kvalitetshöjning i arbetet i valberedningarna.” Inför stämmosäsongen 2020 uttrycktes i Svensk kod för
bolagsstyrning en ambitionsnivå för könsfördelningen i börsbolagens styrelser, som innebär att
respektive kön ska utgöra minst 40 procent av
stämmovalda ledamöter. AP2 har under flera år
betonat vikten av en ökad andel kvinnor i börsbolagens styrelser, vilket särskilt tas hänsyn till när
fonden medverkar i valberedningsarbete.
Kvinnoindex
Martin Jonasson minns: ”Fokus för fonden som
ägare var i början revisions- och redovisningsfrågor, incitamentsprogram och insatser för att öka
kvaliteten i styrelsearbeten samt hur andelen
kvinnor i styrelser kunde öka.” Den senare frågan
är något som AP2 har följt och redovisat sedan
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2003 genom sitt Kvinnoindex. ”Mångfald var en av
de första ägarfrågorna som fonden arbetade med,
så det är väldigt glädjande att se att andelen kvinnor i ledande befattningar har ökat markant under
drygt 20 år”, fortsätter Martin.
Datainsamling har skett sedan 2002 och uppdateras årligen. ”Andelen kvinnor i börsbolagens
styrelser har, från när mätningarna startade,
ökat från 6 till hela 34 procent för 2020”, berättar Martin. ”Vi ser även en ökning för kvinnor i
ledningsgrupper från 11 till 26 procent.”
Klimathistorik
Under lång tid har AP2 arbetat med att integrera
hållbarhet i förvaltningen, bland annat med fokus
på klimat. Det är ett viktigt område, eftersom
konsekvenserna av klimatförändringar är både
omfattande och komplexa.
I AP2:s årsredovisning för 2008 tar fondens VD
Eva Halvarsson upp klimatet som en av de viktigaste globala frågorna, och vikten av att fonden
får kunskap om bland annat hur olika system för
utsläppsrätter fungerar och vad de får för konsekvenser för portföljen. Numera är klimatförändringarnas betydelse inkluderat som en av fondens

ANDRA AP-FONDENS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

PÅVERK ANSARBETE
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investeringsövertygelser, vilket innebär att klimataspekter beaktas från både ett risk- och möjlighetsperspektiv. Detta har lett till både avinvesteringar av bolag med fossil exponering och
investeringar i klimatomställningen. Exempel på
detta är gröna obligationer, hållbar infrastruktur
och införandet av EU Paris-Aligned Benchmark.
Christina Olivecrona berättar: ”Mätning av fondens aktieportföljs koldioxidutsläpp gjordes första gången 2009, som en del i fondens första klimatprojekt. Sedan 2014 publicerar AP2 årligen
koldioxiddata och hösten 2015 enades AP-fonderna om gemensamma mätetal i rapporteringen
av koldioxidavtryck för att underlätta jämförelse
mellan fonderna. Från 2019 rapporterar även fonderna hur stor andel av förändringen som beror
på förändringar i deras innehav och hur mycket
som orsakas av bolagens faktiska utsläpp.”
AP2 arbetar kontinuerligt med att utveckla
portföljen i linje med Parisavtalet. Fonden har
som mål att ha en portfölj med nettonollutsläpp
2045. (Läs mer i klimatavsnittet på sidan 36).
”Transparens och rapportering är mycket viktigt för att driva på utvecklingen. Det var därför
väldigt roligt att fonden blev erkänd för det arbete
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MÄNSKLIGA R ÄTTIGHETER
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som gjorts avseende klimatrapportering, då AP2
utsågs att ingå i PRI Leaders´ Group 2020”, säger
Christina.
Största förflyttningen för AP2
Vad har varit den största förflyttningen för AP2
under dessa drygt 20 åren? ”I början var vi bara
några få som arbetade med hållbarhetsfrågor
och nu är området integrerat i hela verksamheten. Min uppfattning är att AP2 ligger väldigt
långt fram jämfört med andra, vilket McKinsey
också konstaterar i sin utvärdering av AP-fondernas hållbarhetsarbete 2020”, svarar Christina.
Martin Jonasson fortsätter: ”Jag anser nog att
den största förflyttningen har skett i vårt
arbetsätt, som nu är betydligt mer strukturerat
än i starten, då flera enskilda bolagshändelser
präglade vårt arbete.”
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Tidslinje
Går med i dialogprojektet Climate
Action 100+.

2017

Publicerar
första TCFDrapporten.

Som en av de första
investerarna i världen
publicerar AP2 en
rapport om mänskliga rättigheter i
enlighet med FN:s
ramverk.

Ingår i PRI:s Leaders’
Group avseende val
av externa förvaltare
för noterade aktier
och riskkapital.

2018

Publicerar fondens
förhållningssätt till
klimatomställningen.

Gröna obligationer blir del av
den strategiska
portföljen.

Avinvesterar från
tobaksbolag och
bolag involverade
i underhåll och
modernisering av
kärnvapensystem.

Mänskliga rättigheter
läggs till som fokusområde för hållbarhet
och transparens/
rapportering tas bort.

2019
Rankad åtta i världen,
av Asset Owners
Disclosure Project,
för hantering av
klimatrisker.

Utvecklar internt
ESG-index för
globala aktier.

Första exkluderingen av ett bolag
– Singapore Technologies som tillverkar landminor.

2001

Fonden ställer sig bakom
FN:s hållbarhetsmål och
skriver under ett ställningstagande angående
vikten av att som institutionell investerare inve
stera i lösningar som
bidrar till målen.

Aktieägarförslag
på Statoils och
Shells årsstämmor

rapportering.

Fyra fokusområden för hållbarhet: ägarstyrning,
mångfald, klimat
och transparens/
rapportering.

Börjar rösta i
utländska innehav.

En intern modell för
hur fonden kan analysera och bedöma
bolagens hållbarhetsarbete.

Publicerar den
första ägar
rapporten.

AP-fondernas
etikråd bildas.

2004

Startar tillsammans med
Nordic Investor Services
AP2:s Kvinnoindex för att
mäta andelen kvinnliga
styrelseledamöter.

Investering i en extern fond från Sustainable Asset Management, vars ”placeringsstrategi bygger på en värderingsmodell
som tar hänsyn till bolagens agerande utifrån ett antal centrala hållbarhetsaspekter”.

Första avinvesteringarna
i fossila bolag på grund
av finansiella klimatrisker,
vilket bland annat innebär
att bolag med verksamhet inom oljesand och
termiskt kol avyttras.

2014

FN utser AP2, som en
av 15 pensionsförvaltare i världen, som ett
föredöme när det gäller hållbarhetsfrågor
inom finansområdet.

2005

2002

Första investeringarna görs i hållbar
infrastruktur.

Första investeringen
i Generation Investment Managements
aktiefond, en förvaltare med tydligt
hållbarhetsfokus.

Lansering av principer för ansvarsfulla
investeringar i jordbruk, som AP2 varit
med om att ta fram.

2011
Aktieägarförslag på gruvbolaget Freeport Mc-Morans bolagsstämma
om krav på tillsättandet
av en oberoende miljö
expert i styrelsen.

2007

Mäter fondens
CO₂-avtryck för
första gången.

2009

2006
En av de första sign
atärerna av FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar (PRI).

Utvecklat PAB
för fondens
förvaltning av
svenska aktier.

2021

Första investeringen i
sociala obligationer.

2015

2003
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Ingår i PRI:s
Leaders’ Group
för klimat
rapportering.

2020

2016
Fonden beslutar att
fokusera sitt hållbarhetsarbete på ägarstyrning samt jämnare könsfördelning
i styrelser.

Internt utvecklade
flerfaktorindex för
globala aktier och
företagsobligationer
som ligger i linje
med EU ParisAligned Benchmark.

2008
Exkluderar Wal-Mart
på grund av brott mot
mänskliga rättigheter
i arbetslivet.

En av de första i världen
att investera i gröna
obligationer.

Fonden exkluderar
klustervapenbolag.
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HÅLLBARHETSSTRATEGI MED
UTGÅNGSPUNKT FRÅN UPPDRAGET
Uppdrag

Investeringsövertygelser

Principer för hållbarhet

Hållbarhetsstrategi

AP2:s investeringsövertygelser
1.

Gedigen analys av pensionssystemet centralt för strategivalet.

3.

Diversifiering minskar risken.

2.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Systematiskt risktagande krävs.

Aktiv förvaltning skapar mervärde.
Hållbarhet lönar sig.

Klimatförändringar är en systemrisk.

Långsiktigt uppdrag ger speciella möjligheter.
Människor och kultur är kritiska för framgång.

Stabila processer är en förutsättning för bra resultat.
Hög kostnadseffektivitet ger bättre resultat.
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Uppdrag, mål, vision
och strategi
Andra AP-fonden är en oberoende statlig myndighet som självständigt
förvaltar medel inom försäkringen för inkomstgrundad ålderspension.
Tillsammans med de övriga så kallade buffertfonderna är Andra
AP-fonden en del av det allmänna pensionssystemet. I fondernas uppdrag ingår att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom
ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Uppdrag och mål
Uppdraget som buffertfond innebär att AP2,
med sin avkastning, långsiktigt ska bidra till
balansen i pensionssystemet och därigenom en
god pensionsutveckling, även i tider av ekonomiska och demografiska svängningar.
Enligt lagen är målet med AP-fonderna att de
ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att de
blir till största möjliga nytta för försäkringen för
inkomstgrundad ålderspension. Den totala risknivån ska vara låg, mätt i utgående pensioner.
I fondernas uppdrag ingår att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling

kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet. Föredömlig innebär både att
investeringarna ska ha den risk och avkastning
som är den bästa, sett utifrån pensionssystemets behov, och att hållbarhet ska vara en integrerad del i förvaltningen.
Fondens vision
AP2:s vision, Förvaltning i världsklass, fungerar
både som bränsle och vägvisare för fondens
medarbetare. Den hjälper fonden att motivera
och attrahera medarbetare, att prioritera samt
att fatta rätt beslut. Visionen omfattar samtliga
delar av fondens verksamhet.
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För att uppnå fondens vision krävs ständiga
förbättringar. Därför arbetar fonden med
strategiska färdplaner, där den nuvarande
sträcker sig från 2021 till 2023.

En mer effektiv, hållbar och resilient portfölj
För att uppnå fondens vision krävs ständiga förbättringar. Därför arbetar fonden med strategiska färdplaner, där den nuvarande sträcker sig
från 2021 till 2023. Den aktuella planen fokuserar
på att utveckla en mer effektiv, hållbar och resilient portfölj samt på att skapa en mer anpassningsbar och effektiv verksamhet.
En mer effektiv, hållbar och resilient portfölj
innefattar att fördjupa hållbarhetsarbetet inom
klimatresiliens, mänskliga rättigheter och sociala
frågor samt biologisk mångfald och att aktivt
bidra till en hållbar utveckling.
Hållbarhetsstrategi
Under året har AP2 arbetat utifrån fondens hållbarhetsstrategi. Strategin utgår från det lagstadgade uppdraget samt fondens investeringsövertygelser. Strategin speglar också fondens vision
och värderingar.
Investeringsövertygelserna ger de yttre ramarna
för fondens syn på hållbarhet i förvaltningen. Därutöver har, givet övertygelserna, ett antal mer konkreta principer för hållbarhet fastställts.
Hållbarhetsstrategin utgår från dessa principer och syftar till att konkretisera aktiviteterna
som ska utföras för att nå det övergripande
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målet, vilket bland annat inkluderar att portföljen ligger i linje med Parisavtalet. Strategin
innehåller också mål för att kunna analysera hur
fondens arbete med hållbarhet påverkar avkastning och risk.
Hållbarhetsrisker
De mest betydande riskerna som fonden utsätts
för har delats in i finansiella och operativa risker.
Under 2021 har fonden lagt till ytterligare en
riskklass, påverkansrisker. Påverkansrisker innefattar risken att en investering kan skada
människor eller miljö. Exempel på risker kopplade till människor är brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor, och exempel på risker kopplade till miljö är biologisk mångfald,
vatten och avfall. Syftet med att identifiera
påverkansrisker är att hantera riskerna, det vill
säga att fonden har processer för att undvika de
risker man inte vill ha i portföljen och att genom
påverkansarbete arbeta för att minska de risker
som finns i portföljerna. Från och med 2022
kommer även påverkansrisker att följas upp,
bland annat i riskavsnittet i fondens förvaltningsberättelse.

AP2:s sex principer för hållbarhet
1.

AP2 integrerar hållbarhet i alla investeringsprocesser.

3.

AP2 arbetar utifrån fokusområden.

2.
4.
5.

6.

AP2 söker aktivt investeringar som bidrar till en hållbar utveckling.
AP2 använder dialog som ett verktyg.

AP2 tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt.

AP2 strävar efter att vara ledande inom hållbarhet.
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Ramverk för hållbarhet
En av Andra AP-fondens principer för hållbarhet är att sträva efter att vara
ledande inom hållbarhet, och därmed ett föredöme för andra, vilket fonden
arbetar med kontinuerligt. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan
vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller
investeringar i gröna obligationer, ramverk för jordbruksinvesteringar, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar
från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF samt de
internt utvecklade flerfaktorindexen för globala aktier och företagsobligationer
som ligger i linje med EU Paris-Aligned Benchmark (PAB).

AP2:s hållbarhetsarbete omfattar miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning. Målet för fondens
hållbarhetsarbete är att skapa och skydda värden
och att bidra till en hållbar utveckling. Genom att
inkludera hållbarhetsaspekter i analyser och
investeringsprocesser får fonden ett bredare och
bättre underlag för beslut. AP2 arbetar också för
att bibehålla ett stort förtroende för pensionssystemet genom föredömlig förvaltning och genom
att bidra till att utveckla god sed i kapitalförvaltningsfrågor.
Hållbarhetsarbetet påverkat av covid-19
Under 2021 har fondens hållbarhetsarbete till viss
del påverkats av covid-19, vilket främst berörde
närvaron på bolagsstämmor. Läs mer på sidan 44.
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Riksrevisionens granskning av AP-fondernas
hållbarhetsarbete
Riksrevisionen publicerade i början av juni 2021
en granskningsrapport avseende AP-fondernas
hållbarhetsarbete. Den visade att AP-fondernas
hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande
till uppdraget. Granskningen bekräftade att
AP-fonderna har etablerade processer och integrerar hållbarhet såväl i investeringar som i
ägarstyrning. Riksrevisionen framförde rekommendationer kring hållbarhetsrapportering och
redovisning av nyckeltal. Rapporten belyste de
utmaningar som AP-fonderna och andra motsvarande investerare har, i såväl Sverige som internationellt, vad gäller att på ett enkelt och lättförståeligt sätt redovisa det omfattande och komplexa
hållbarhetsarbete som bedrivs.

Inom ramen för regeringens årliga utvärdering
av AP-fondernas verksamhet genomförde McKinsey under 2020 en fördjupad analys avseende
AP-fondernas hållbarhetsarbete. Regeringen konstaterade då i sin utvärdering att ”AP-fonderna
ligger i framkant inom hållbarhet jämfört med
ledande institutionella investerare globalt och de
fortsätter att förbättra sitt arbete i linje med den
snabba utvecklingen på området”. Enligt McKinsey utmärker sig AP-fonderna framförallt genom
sitt ägarengagemang, men man ligger även i
framkant när det gäller att integrera hållbarhet i
kapitalförvaltningen.
Hållbarhet ingår i uppdraget
AP2 är en statlig myndighet, vars verksamhet
regleras i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder.
I AP-fondernas uppdrag ingår att generera en
hög avkastning samtidigt som risken ska vara
låg. Placeringsstrategin ska utgå från effekterna
på de utgående pensionerna samt ta hänsyn till
den betalningsberedskap som utflödena ur fonderna kräver.
Det är viktigt att AP2 har allmänhetens förtroende och agerar på ett ansvarsfullt sätt. I lagen
står att AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på
ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. För fonden är
både hållbarhet och ett ansvarsfullt agerande
högt prioriterat. Ett proaktivt förhållningssätt

till miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning är
medel för att uppnå målet om en god riskjusterad
avkastning.
Styrande dokument för hållbarhetsarbetet
AP2 har policyer och riktlinjer som ligger till
grund för arbetet med hållbarhet (se beskrivning
på sidan 12). Information och utbildningar om
dessa sker kontinuerligt. Fonden gör en årlig
översyn av policyer och riktlinjer, och uppföljning
sker genom kontroller och rutiner i verksamheten.
AP2:s operativa arbete med hållbarhets- och
ägarfrågor har sin utgångspunkt i fondens hållbarhetspolicy samt ägarpolicy, som fastställs årligen av styrelsen och finns publicerad på fondens
webbplats.

AP2:s syn på hållbarhet
För AP2 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.
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Andra AP-fondens styrning av hållbarhetsrelaterade frågor
BESLUTSNIVÅ

KATEGORI

Strategi

STYRELSEN

Avkastning

STYRDOKUMENT

Verksamhetsplan,
inkl. ägarpolicy och
hållbarhetspolicy

Etikpolicy
Förhållningsregler

Compliancepolicy
Principer för representation
och gåvor

UPPFÖLJNING

Följs upp av styrelse och fondledning.
Följs upp av styrelse och fondledning och rapporteras i års
redovisning och halvårsrapport.
Chefen för Compliance ansvarar övergripande för uppföljning av hur riktlinjerna efterlevs och rapporterar till
styrelsen om viktiga etiska frågor som rör verksamheten
och de anställdas agerande.

Policy för mänskliga
rättigheter

Hållbarhet

Finansiella
hållbarhetsområden
Miljöpolicy

MÅL OCH UTFALL 2021

Mål: Långsiktig
förväntad årlig
real avkastning
på 4,5%.

Utfall: På fem år,
6,4%, på tio år
8,3% inkl. kostnader.

Mål: Ingen form
av korruption,
givande eller
tagande av muta.

Utfall: 0 fall.

Mål: Se hållbarhets- Utfall: Se hållbarrapport.
hetsrapport.
Arbetet följs upp av styrelsen,
fondledning samt styrgrupper.

Hållbarhetsstrategi

Mål: Öka andelen
tågresor Göteborg–Stockholm.
Minska antalet
utskrifter.

Utfall: Se sidan 42.

Mål: Öka andelen
kvinnliga chefer
på AP2.

Utfall: 28 (29)%.

Mål: Ingen medarbetare ska utsättas för kränkande
särbehandling.

Utfall: 0 fall.

VD / FONDLEDNING

Personalpolicy
Jämställdhets- och
mångfaldsplan

Personalhandbok

Diskrimineringspolicy
Arbetsmiljöpolicy
Representationspolicy

VD är ansvarig för att policyer
och planer upprättas. Det
övergripande arbetet
planeras och följs upp av
fondens HR-chef.

Resepolicy

ANDRA AP-FONDENS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

12

UPPDR AG OCH MÅL

HÅLLBARHETSARBETE

PÅVERK ANSARBETE

INVESTERINGSPROCESSEN

KLIMAT

ÄGARSTYRNING

MÅNGFALD

MÄNSKLIGA R ÄTTIGHETER

GRI INDEX

Sammantaget visade dialogen att intressenterna har god kännedom om
AP-fondernas verksamhet och ett högt förtroende för att AP-fonderna
lever upp till sitt uppdrag om långsiktig och hållbar hög avkastning.
Regelverk och konventioner som också ligger
till grund för AP2:s arbete med hållbarhet är bland
annat OECD:s riktlinjer för multinationella företag
och bolagsstyrning, FN:s Global Compact, FN:s
vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter, Aktiebolagslagen och Svensk kod för
bolagsstyrning. AP2 följer även andra specifika
bolagsstyrningskoder som ICGN Global Stewardship Principles och UK Stewardship Code.
Disclosureförordningen (SFDR)
EU lanserade 2018 en handlingsplan för att öka
andelen hållbara investeringar, främja långsiktighet och göra det tydligare vad som är hållbart,
med det övergripande målet att EU ska vara koldioxidneutralt senast år 2050. Som ett led i detta har
EU utfärdat ett flertal förordningar för att stärka
handlingsplanen. En av dessa är Sustainable
Finance Disclosure Regulation (SFDR), den så kallade Disclosureförordningen, som trädde i kraft i
mars 2021. Disclosureförordningens huvudsyfte är
att öka transparensen i hållbarhetsfrågor samt öka
jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer
avseende integrering av hållbarhetsrisker och
beaktande av negativa konsekvenser för hållbar
utveckling i deras processer.
AP1, AP2, AP3 och AP4 omfattas inte direkt av
Disclosureförordningen, men eftersom det står i
lagen att AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på
ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande samt att förordningen är den nya ”standarden”, diskuterar AP-fon-
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derna i vilken omfattning de ska rapportera i linje
med förordningen. AP-fonderna kommer under
kommande år att utveckla sin rapportering, främst
på respektive webbsidor, i linje med förordningen.
Hantering av intressekonflikter
AP2:s policy för intressekonflikter är en del av
fondens ägarpolicy. Hanteringen av intressekonflikter i kapitalförvaltares ägarstyrningsarbete är
ett viktigt område. AP2 som oberoende statlig
institutionell ägare har inte samma inneboende
potentiella intressekonflikter som andra aktörer.
Skulle sådana ändå uppstå, hanteras dessa enligt
policyns process. Uppkomna intressekonflikter
rapporteras till styrelsen och publiceras, i fall av
särskild vikt, på fondens webbplats.
Implementering av PRI
AP2 stödjer och arbetar med att implementera de
FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, PRI – Principles for Responsible Investment. Fonden skrev under dessa principer redan
2006, då de lanserades. Att implementera dessa
principer är ett ständigt pågående arbete, där
hänsyn till hållbarhetsfrågor beaktas både i fondens roll som kapitalförvaltare och som kapitalägare. PRI tillhandahåller olika verktyg och aktiviteter för att stödja investerare att implementera
principerna och underlätta för investerare att
samarbeta. Över 4 000 investerare har skrivit
under dessa principer.

PRI genomför årligen en enkät, där alla signatärer rapporterar om hur de arbetar med att
implementera principerna. AP2:s svar på denna
enkät finns tillgängligt på PRI:s och AP2:s webbplatser. AP2 följer även PRI:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk. Dessa utarbetades
2011 av AP2 tillsammans med en grupp internationella investerare. AP2:s rapportering om
implementeringen av dessa principer återfinns
på fondens webbplats.
Organisation och ansvarsfördelning
AP2:s styrelse fastställer riktlinjer och policyer i
ägarfrågor och har gett fondens VD i uppdrag
att i den löpande verksamheten hantera dessa.
Fondledningen, tillsammans med chefen för
strategiavdelningen och fondens seniora hållbarhetsstrateg, ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet samt implementering och uppföljning. Det dagliga arbetet hanteras inom
fondens olika avdelningar.
Det löpande arbetet med ägarstyrning hanteras av fondens Ägargrupp som består av medlemmar från fondledningen, ägarstyrningsanalytiker och chefen för svensk aktieförvaltning.
Utifrån fondens ägarstyrningsstrategi tar Ägargruppen fram handlingsplaner samt följer kontinuerligt upp arbetet.
AP2:s styrelse får vid varje styrelsemöte en
rapport om fondens hållbarhets- och ägarstyrningsarbete.

Intressentdialog och väsentlighetsanalys
Att föra en kontinuerlig dialog med intressenter
ger en viktig vägledning i fondernas hållbarhetsarbete. För att undersöka hur intressenterna ser
på AP-fondernas uppdrag och verksamhet i relation till hållbarhet och avkastning, genomför
AP1, AP2, AP3 och AP4 tillsammans med Etikrådet intressentdialoger.
Den senaste intressentdialogen genomfördes
under 2020 i form av en webbenkät som skickades ut till drygt 200 personer inom AP-fondernas åtta viktigaste intressentgrupper. Intressentgrupperna bestod av uppdragsgivare
(Pensionsgruppen, finans- och socialförsäkringsutskotten samt finansdepartementet), portföljbolag, leverantörer, branschkollegor, förmånstagare, samhälle, intresseorganisationer samt
medarbetare.
Sammantaget visade dialogen att intressenterna har god kännedom om AP-fondernas
verksamhet och ett högt förtroende för att
AP-fonderna lever upp till sitt uppdrag om långsiktig och hållbar hög avkastning. Intressenterna
har även ett högt förtroende för AP-fondernas
arbete med och integration av hållbarhetsfrågor
i förvaltningen. Dialogen visade även att
AP-fonderna kan bli bättre på att hantera och
kommunicera hållbarhetsrelaterade risker och
möjligheter i sina investeringar.

13

UPPDR AG OCH MÅL

HÅLLBARHETSARBETE

PÅVERK ANSARBETE

INVESTERINGSPROCESSEN

KLIMAT

ÄGARSTYRNING

MÅNGFALD

KLIMAT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

ÄGARSTYRNING
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Prioriterade hållbarhetsområden
I enkäten fick intressenterna rangordna tolv
utvalda hållbarhetsområden utifrån hur viktigt de
ansåg att respektive område var för AP-fonderna
att beakta i sin förvaltning och i sitt påverkansarbete gentemot bolagen.
Fem områden ansågs lika viktiga för samtliga
intressenter:
• Affärsetik
• Antikorruption
• Långsiktig avkastning
• Mänskliga rättigheter
• Klimatpåverkan.
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Fondens fokusområden inom hållbarhet är:
• Klimat
• Ägarstyrning
• Mångfald
• Mänskliga rättigheter.

FÖRVALTNING I VÄRLDSKLASS

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

MÄNSKLIGA R ÄTTIGHETER

Flera intressenter poängterade att AP-fondernas hållbarhetsarbete bör präglas av ett helhetsperspektiv och att alla tolv områden är viktiga i
AP-fondernas övergripande hållbarhetsarbete.
Prioritering av hållbarhetsområden bör ske utifrån
typ av bolag, sektor och lokalisering.
Intressenterna framhöll att AP-fonderna kan
utveckla sin kommunikation genom en ökad
transparens och en större synlighet i debatten.
Det nämndes särskilt att man vill se en ökad
transparens kring AP-fondernas bolagsdialoger
och deras resultat. Vidare ansågs det att regelbundna dialoger med omvärlden är viktiga för att
driva en värdeskapande förändringsprocess.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Varje AP-fond använder på olika sätt intressentdialogen i sitt hållbarhetsarbete.
Fokusområden
En av fondens sex principer för hållbarhet är att
AP2 arbetar utifrån fokusområden.
Denna princip innebär att AP2:s hållbarhetsarbete främst koncentreras till några prioriterade
fokusområden, som fonden bedömer är de viktigaste. Inom de valda fokusområdena finns stor
kunskap och erfarenhet, eftersom AP2 sedan
länge har arbetat med frågorna. Fonden räknar
också med att arbeta med dessa under en lång
tid framöver.

Arbetet med fokusområdena drivs både gentemot bolag där AP2 har störst kapital investerat
eller där fonden har en stor ägarandel och inom
sektorer som bedöms ha stora finansiella hållbarhetsrisker, eftersom de är de finansiellt viktigaste
för fonden. Arbetet med mänskliga rättigheter
drivs främst utifrån ett allvarlighetsperspektiv i
enlighet med FN:s vägledande principer. Detta
kan ske i samverkan med andra investerare för
att uppnå förbättringar för ett enskilt bolag eller
inom en sektor. Arbetet med fokusområdena
bedrivs även internt.
Nedbrutna mål på lång och kort sikt för respektive fokusområde samt aktiviteter för att nå målen
anges i fondens årliga affärsplan för hållbarhet och
i handlingsplanerna för respektive tillgångsslag.
Utbildning i hållbarhet
Samtliga anställda genomgår kontinuerligt intern
utbildning i hållbarhetsfrågor.
Även samtliga styrelseledamöter har genomgått utbildning. Den har bland annat omfattat
omvärldstrender inom hållbarhetsområdet, FN:s
globala hållbarhetsmål, vad som händer globalt
inom finansbranschen, EU:s regelverk för hållbarhet, AP2:s hållbarhetsarbete och Etikrådets arbete.
Samtliga anställda har även under året genomgått
en intern obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter samt utbildning i fondens visselblåsarpolicy.
För att främja en god kultur på arbetsplatsen och
belysa etiska frågeställningar har fondens anställda
också haft en workshop om olika etiska dilemman.
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Bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål.
Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom och skapa en
hållbar värld. De 17 globala målen har delats upp i 169 delmål och varje delmål
mäts med olika indikatorer.

Varje land har ansvar för implementering och
uppföljning av hållbarhetsmålen. För att nå målen
krävs att regeringar, civilsamhällen och näringsliv
arbetar tillsammans.
De 17 hållbarhetsmålen är integrerade och
odelbara, vilket innebär att inget mål kan nås på
bekostnad av ett annat och att framgång krävs
inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. I FN:s hållbarhetsmål är Parisavtalet integrerat. Som global investerare har AP2 möjlighet att
på olika sätt bidra till målen både genom fondens
hållbarhetsarbete och genom de investeringar
som fonden gör.

ANDRA AP-FONDENS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

Exempel på investeringar
AP2 har sedan 2017 investerat i riskkapitalfonden
The Rise Fund, som förvaltas av TPG Growth. Under
2020 investerade AP2 även i TPG Rise Fund II. Båda
fonderna har en storlek på totalt cirka 5 miljarder
dollar i åtagande från främst globala institutioner,
vilket gör dem till de största så kallade impactfonderna som någonsin etablerats. The Rise Fund har
som mål att uppnå mätbara, positiva sociala och
miljömässiga resultat samt marknadsmässig finansiell avkastning. Samtliga investeringar ska ha en
positiv påverkan på åtminstone ett av FN:s globala
hållbarhetsmål. The Rise Fund mäter hur stor konkret påverkan en potentiell investering förväntas ha
under sin investeringslivscykel, med fokus på det
påverkansresultat som definieras av FN:s globala
hållbarhetsmål.
Läs mer på https://therisefund.com/

Påverkansarbete
Under året har fonden startat ett internt projekt
som syftar till att förstå, mäta och kommunicera
den påverkan som investeringar har på miljö och
människa. En av målsättningarna är att framgent
kunna synliggöra såväl investeringars positiva

som negativa påverkan och göra detta kopplat till
respektive hållbarhetsmål. Resultaten av analysen
ska därmed styra påverkansarbetet vidare i den
riktning som bedöms mest givande. Det kommer
bland annat att ställas högre krav på transparent
påverkansrapportering från emittenter av gröna
obligationer.
Gröna och sociala obligationer
AP2 arbetar aktivt med att implementera och
utveckla hållbarhetsaspekter inom förvaltningen.
Fonden har under en längre tid aktivt investerat i
gröna och sociala obligationer. Det som skiljer
dessa obligationer från vanliga är att pengarna
investeras i klimatprojekt eller projekt kring sociala utmaningar och att investerarna får information om dessa projekt. Projekten är i regel direkt
kopplade till minst ett av FN:s hållbarhetsmål.
Att investera i gröna och sociala obligationer är
ett effektivt och framgångsrikt sätt att implementera hållbarhetsaspekter i fondens ränteförvaltning, och därmed få en ökad transparens och förståelse avseende hållbarhetsfrågor i ränteportföljen.
AP2 har investerat i gröna obligationer sedan 2008
och gjorde sin första investering i en social obligation 2014.

Det finns idag ingen uttalad standard för rapporteringen för dessa obligationer, och den ser
väldigt olika ut bland annat beroende på emittenternas verksamhetsområden, var man verkar etc.
AP2 har dock en ambition att aggregera rapporteringen för att återge en samlad bild och sammanställer därför sedan 2019 årligen rapporteringen för fondens samtliga gröna och sociala
obligationer. En tydlig bild är att allt fler emittenter kopplar sina projekt till FN:s 17 hållbarhetsmål.
Av årets rapporterade projekt är det mer än två
tredjedelar som redovisar bidrag till FN:s mål. För
de emittenter som inte rapporterat enligt målen
har fonden använt ramverket som International
Capital Market Associations (ICMA) tagit fram.
Läs mer på www.icmagroup.org

Syftet med rapporteringen är att åskådliggöra
praktisk implementering och diversifiering av
hållbarhet inom AP2:s ränteförvaltning. Totalt är
fonden idag investerad i drygt 170 olika emittenter för gröna och sociala obligationer. Dessa
finansierar cirka 5 000 projekt, varav cirka hälften
är gröna och hälften är sociala.
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Påverkansarbete i syfte
att uppnå förbättringar
Som engagerad kapitalägare och kapitalförvaltare är påverkansarbete
viktigt för att skapa förbättringar. Andra AP-fonden för regelbundna
dialoger med sina externa förvaltare samt med svenska och utländska
bolag i frågor som rör miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning.
Fonden är också med i branschorganisationer och ställer sig bakom
initiativ i syfte att påverka.

En av fondens sex principer för hållbarhet är att
fonden använder dialog som ett verktyg. AP2 för
dialoger i enlighet med sin ägarpolicy och ägarstyrningsstrategi. Genom att använda dialog för
att påverka både bolag och andra aktörer att förbättra sitt hållbarhetsarbete skapas värde för fonden samtidigt som en hållbar utveckling främjas.
Samarbete med andra investerare
Fonden samarbetar ofta och gärna med andra
investerare för att effektivisera och få större
påverkan i dialogerna. Samverkan med andra
investerare är viktigt för att nå framgång i dialoger med bolag, men också för att främja en
utveckling mot ansvarsfulla investeringar.
Förutom AP-fondernas gemensamma etikråd
har AP2 samarbeten med andra svenska och

ANDRA AP-FONDENS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

utländska investerare. Under året har fonden haft
erfarenhetsutbyte kring miljö, etik och ägarstyrning inom kapitalförvaltningen med bland annat
den schweiziska federala pensionsfonden
PUBLICA och ett flertal andra aktörer inom fondens nätverk. AP2 är även medlem i samt stödjer
olika svenska och internationella initiativ inom
miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning (Läs
mer på sidan 19). Fonden samarbetar också med
andra investerare för att påverka ny lagstiftning,
främst inom ägarstyrning. Dessa samarbeten blir
allt viktigare för att kunna påverka och åstadkomma förändringar, och därmed långsiktigt förbättra aktieägarvärdet.
AP2 är med i referensgruppen för ett forskningsprojekt som startats av PRI, UNEP FI och
Generation Foundation, där syftet är att under-
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söka om och hur legala ramverk tillåter och stimulerar investerare att överväga hur hållbarhetsfaktorer påverkar och påverkas. Projektet,
“A Legal Framework for Impact”, analyserar befintliga juridiska ramverk för att se i vilken utsträckning kapitalägare kan prioritera hållbarhetsfaktorer, även om det leder till negativ effekt på
avkastningen. När det gäller förvaltare undersöks
hur de kan eller bör förhålla sig till hållbarhetsfaktorer när deras mandat inte inkluderar detta.
I juli 2021 publicerade projektet en omfattande
rapport med såväl allmänna slutsatser, specifika
delrapporter avseende elva jurisdiktioner som
förslag på förändringar i befintliga regelverk.
Projektet fortsätter nu med att sprida kunskap
om innehållet i rapporten för att få till stånd
önskvärda förändringar.
Sprida kunskap
Flera av fondens medarbetare deltar i internationella seminarier och paneldiskussioner i syfte att
berätta om fondens hållbarhetsarbete för att
sprida kunskap, påverka, få ett kompetensutbyte
med andra samt för att skapa debatt i frågor
som är viktiga för fonden.
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Resultat av påverkansarbetet
Det kan vara svårt att mäta och redovisa resultatet av det påverkansarbete som fonden bedriver.
Ofta är det ett långsiktigt arbete, där positiva
förändringar i bolagen kan bero på en mängd
olika faktorer och där fondens dialogarbete
endast är ett av flera. AP2 har dock som ambition att kontinuerligt utveckla mätetal samt
redovisning av detta arbete.
Bolag som inte längre ingår i fondens portfölj
AP2 vill i första hand påverka för att åstadkomma
en förändring. Utgångspunkten är att detta bäst
uppnås genom att vara kvar som ägare i bolag
och arbeta för att åtgärder vidtas som förhindrar
framtida kränkningar av mänskliga rättigheter eller
klimatöverträdelser. Trots detta finns det situationer då fonden exkluderar eller avinvesterar bolag.
Exkluderade bolag
Om AP2 har skäl att misstänka att något av de
bolag som fonden investerat i allvarligt och systematiskt agerar i strid med en internationell
konvention som Sverige tillträtt eller har uttalat
avsikt att tillträda, ska sakförhållandena utredas.
Detta innefattar en dialog med det aktuella

KLIMAT

ÄGARSTYRNING

MÅNGFALD

bolaget. Om misstankarna bekräftas, ska bolaget uppmanas att lämna en förklaring och ta
fram en åtgärdsplan.
AP2 ska i sin bedömning av ärendet ta hänsyn
till händelsens art och de eventuella åtgärder
som vidtagits (eller ska vidtas) för att säkerställa
att händelsen inte upprepas. Om kontakterna
med bolaget inte ger ett tillfredsställande resultat, ska fonden efter en helhetsbedömning ta
ställning till om bolaget ska exkluderas. Fonden
kan även besluta om exkludering om den anser
att omständigheterna är av så allvarlig art att
exkludering är påkallat, trots att kränkning av
konventioner inte föreligger eller kan påvisas.
Sedan 2014 har AP-fondernas etikråd infört en
tidsgräns på fyra år för reaktiva dialoger, som
förs med bolag där konventionskränkningar
verifierats av externa experter. Om syftet med
dialogen inte uppnåtts inom fyra år, rekommenderar Etikrådet att AP-fonderna avyttrar bolaget.
Enligt den lagstiftning som gäller för AP-fonderna ska fonderna ha gemensamma riktlinjer för
vilka tillgångar fondmedlen inte bör placeras i.
Riktlinjerna finns publicerade på AP2:s webbplats.
AP2 hade vid slutet av 2021 exkluderat 19 bolag
som bryter mot internationella konventioner och
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där dialogen med bolagen inte lett till förbättringar. Information om vilka bolag AP2 har
exkluderat finns på fondens webbplats.
Avinvesterade bolag
I linje med AP-fondernas lagstiftning har AP2
analyserat de internationella konventioner som
syftar till att vissa produkter eller verksamheter
över tid ska begränsas i användning, omfattning
eller spridning. Fonden har också utvärderat
behovet av ett förändrat förhållningssätt utifrån
det underliggande syftet med konventionerna.
Med stöd i de reviderade lagreglerna för
AP-fonderna avseende föredömlig förvaltning
avinvesterade fonden under 2019 från tobaksbolag
samt bolag involverade i utveckling och modernisering av kärnvapensystem, totalt cirka 60 bolag.
I slutet av 2020 beslutade fonden att implementera nya flerfaktorindex för globala aktier
och företagsobligationer som ligger i linje med
EU Paris-Aligned Benchmark. I princip avinvesterades därmed hela energisektorn. Totalt handlade det om ungefär 250 företag som inte längre
ingår i fondens portfölj. Läs mer på sidan 23.
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Etikrådet arbetar för positiv förändring
och transparens
AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan AP1-AP4 för att
med gemensam kraft påverka företag till ett hållbart värdeskapande och
till transparent rapportering. Under 2021 har Etikrådet varit involverade i
åtta förebyggande projekt där framsteg påvisats. I slutet av året fördes
aktiva påverkansdialoger med 85 bolag i alla världsdelar.

Genom dialoger och samtal med bolag engagerar sig Etikrådet för att påverka bolag och branscher både i förebyggande syfte och i händelse
av incidenter. Etikrådet samarbetar kring de
företag som finns i AP-fondernas aktieportföljer
av börsnoterade företag, främst de utländska
innehaven.
Förebyggande arbete bidrar till att förhindra
olyckor och incidenter
Etikrådets förebyggande påverkansarbete berör
flera bolag och branscher. Under 2021 avslutade
Etikrådet ett stort och framgångsrikt arbete för
ökad säkerhet i gruvors avfallsdammar; en global
och öppen databas har skapats, en första global
standard har arbetats fram och ett institut för
översyn av standarden har etablerats. Ett annat
arbete rör tech-giganter och mänskliga rättigheter
med fokus på bland annat integritetsfrågor. Antalet bolag som engageras inom ramen för de åtta
projekten varierar från ett tiotal upp till över 500.

Reaktivt arbete påverkar bolag till att
hantera och åtgärda
Etikrådets granskning av nära 3 200 innehav, i
slutet av 2021, påvisade drygt 100 bolag med
bekräftad kränkning av en internationell kon-

vention eller med befarad risk för kränkning.
De flesta bolag klarade därmed granskningen
utan anmärkning. Etikrådet för dialog med
bolag vid bekräftade kränkningar och vid risk
för kränkning.
Nyckeltal – 77 milstolpar uppnåddes 2021
Nyckeltal för reaktiva dialoger redovisas i år med
mer utförlig statistik. Vid slutet av året fördes
aktiva dialoger med 85 bolag. I dessa dialoger
har totalt 77 milstolpar uppnåtts under året. Läs
mer på Etikrådets webbplats www.etikradet.se
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GRANSKNING
Antal bolag i AP-fondernas portföljer –
samtliga är granskade
varav bekräftad kränkning
varav med risk för kränkning
varav utan anmärkning i granskning

2021

2020

2019

3 168

2 430

3 557

23

22

29

89

72

91

3 056

2 336

3 437

En kränkning av en internationell konvention anses vara bekräftad när den är verifierad och bedömd utifrån ett antal kriterier, bland annat ”kränkningens allvarlighet i
skala”, ”omfattning och möjlighet till förhindrande av kränkningen”, ”hur starkt bolaget
är involverat eller kopplat till kränkningen” samt ”bolagets hantering av situationen”.
Risk för kränkning omfattar fall som efter analys utifrån ovanstående kriterier, inte
uppfyller samtliga kriterier för bekräftad kränkning, men där allvarlighetsgraden
bedöms som hög av Etikrådet. Denna kategori av bolag omfattar även bolag där till
exempel en eventuell kränkning är under utredning och där en dialog ännu inte påbörjats samt bolag där Etikrådet fört dialog, målen uppnåtts och dialogen avslutats, men
där risken ändå fortsatt bedöms som hög, varför Etikrådet följer bolagets arbete och
resultat av bolagets vidtagna åtgärder.

DIALOGER

2021

2021-12-31
Antal aktiva dialoger

85

Antal milstolpar uppnådda under året i dessa dialoger

77

Utveckling för dialoger under hela året
Antal nya dialoger påbörjade
Antal dialoger avslutade med mål uppnått
Antal bolag rekommenderade för exkludering
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Medlemskap och initiativ för att påverka
Net Zero Asset Owner Commitment
I februari 2021 undertecknade AP2 ”Net Zero Asset
Owners Commitment”, som tagits fram av Institutional Investor Group on Climate Change’s (IIGCC)
Paris-Aligned Investment Initiative och ackrediterats
av FN:s klimatkonvention som ett Race to Zeroinitiativ. Detta är en global kampanj som mobiliserat en
koalition av ledande nettonollinitiativ med målet att
få fart på övergången till en koldioxidfri ekonomi
före COP26, FN:s klimatmöte i Glasgow i november
2021. För att kapitalägare ska kunna uppfylla detta
åtagande krävs att regeringar och beslutsfattare
fullgör sina åtaganden för att uppnå 1,5° C-gradersmålet i Parisavtalet. För AP2:s del innebär undertecknandet ett antal konkreta åtaganden. Fondens
arbete med dessa beskrivs i uppställningen.
Sustainable Markets Initiative (SMI)
Sustainable Markets Initiative lanserades 2020 av
HRH Prince Charles med syftet att samla aktörer
kring visionen att arbetet mot en hållbar framtid
måste accelereras. SMI består av olika arbetsgrupper som ska driva på arbetet för en positiv förändring inom klimat och hållbarhet. Arbetsgrupperna
är uppdelade efter industrisektor, och AP2 har en
representant med i gruppen Asset Owner and Asset
Manager Task Force. Målet är att skapa hållbar förändring inom de satsningar som redan gjorts samt
att se till att nya investeringar görs med klimatet i
åtanke. Medlemskapet innebär även att AP2 åtar
sig att följa den gemensamma färdplanen Terra
Carta, se www.sustainable-markets.org
Platform Living Wage Financials (PLWF)
Detta nätverk startades av nederländska institutionella investerare med fokus på levnadslöner inom
textil- och livsmedelsindustrin. De identifierar och
engagerar bolag som har en exponering mot
denna problematik i sina leverantörskedjor.
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AP2:S UPPFYLLANDE AV NET ZERO ASSET OWNER COMMITMENT

Åtaganden

AP2:s ställningstaganden och aktiviteter för att leva upp till åtagandena

1

Utveckla portföljen så att nettonollutsläpp nås senast 2050.

AP2 har sedan 2016 haft som ambition att utveckla portföljen i linje med Parisavtalet. Fondens mål är att ha nettonollutsläpp 2045.

2

Implementera detta åtagande med strävan att åstadkomma faktiska
utsläppsminskningar och genomföra ett omfattande antal av de åtgärder som finns tillgängliga för investerare i the Global Investor Coalition’s Net Zero Investment Framework.

Utveckling och implementering av EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) är ett av fondens främsta verktyg för att nå nettonollutsläpp inom aktier och företagsobligationer.
Fondens rapportering om aktieportföljens koldioxidavtryck visar tydligt om förändring över tid beror på faktiska utsläppsminskningar (att bolagens utsläpp minskar).
AP2 har investeringar som bidrar till omställningen i olika tillgångsslag. Flera av de
riskkapitalfonder som fonden investerar i fokuserar på bolag vars produkter och
tjänster möjliggör resurseffektiva lösningar. AP2:s investeringar i gröna obligationer,
svenska cleantechbolag, skogsfastigheter och hållbar infrastruktur är andra exempel
på investeringar med hållbara strategier, som har en positiv klimateffekt.

3

Sätta mål som inkluderar ett delmål senast 2030 vad gäller minskning
av portföljens koldioxidutsläpp för Scope 1, 2 och 3. Dessutom sätta
mål vad gäller investeringar i klimatlösningar, i linje med den globala
utsläppsminskning på 50 procent som krävs enligt FN:s klimatpanels
1,5 gradersrapport.

För aktier och företagsobligationer där PAB införts sker en minskning med minst 50
procent då indexet implementeras. Sedan är kravet att utsläppskurvan ska minska
med 7 procent per år enligt FN:s klimatpanels 1,5 gradersrapport. För övriga tillgångsslag har fonden inte än antagit tydliga mål för 2030.

4

Bara använda klimatkompensation när det inte finns något teknologiskt och/eller finansiellt alternativ till minskning av utsläppen och då
investera i långsiktiga åtgärder (long-term carbon removal).

AP2 har inställningen att använda kompensation enbart då det inte längre är möjligt
att minska faktiska utsläpp. Genom fondens investeringar i skog har AP2 en potential
att tillgodoräkna dess koldioxidlagring som ett möjligt sätt att kompensera.

5

Säkerställa att direkta och kollektiva påverkansarbeten stödjer policyåtgärder och regleringar som är relevanta för att nå globala nettonollutsläpp 2050 eller tidigare.

AP2 har under 2021 kontaktat organisationer som fonden är medlemmar i för att
säkerställa att deras relevanta policyer och påverkansarbeten ligger i linje med
Parisavtalet.

6

Implementera en ägarstyrningsstrategi som har tydliga riktlinjer för
I AP2:s Riktlinjer för röstning står: ”Fonden förespråkar att bolag uttalar sitt stöd
röstning, vilka ligger i linje med målet att nå en nettonollportfölj senast för, och utarbetar en strategi för att ligga i linje med, Parisavtalet”.
2050.

7

Samarbeta med kapitalförvaltare, kreditvärderingsinstitut, revisorer,
AP2 har som en del av det kontinuerliga arbetet dialoger med affärspartner om klibörser, röstningsrådgivare, investeringskonsulter samt data- och tjäns- matfrågan både avseende produkter, data och/eller rapportering.
televerantörer för att säkerställa att fonder, produkter och tjänster som
är tillgängliga för investerare ligger i linje med globala nettonollutsläpp
2050 eller tidigare.

8

Sätta mål och minska operationella (Scope 1 och 2) utsläpp i syfte att
nå globala nettonollutsläpp senast 2050.

9

Rapportera mål och i en handlingsplan (Investor Climate Action Plan)
AP2 rapporterar redan idag sitt klimatarbete i års- och hållbarhetsrapporter samt i
beskriva hur målen ska uppnås, senast ett år från åtagandet samt gran- TCFD-rapporten. I fondens hållbarhetsstrategi finns ett antal klimatrelaterade mål och
ska och uppdatera målen minst vart femte år.
aktiviteter. AP2 avser att i TCFD-rapporten 2022 inkludera mål och handlingsplan.

10

Årligen rapportera om strategin och genomförda åtgärder för att uppnå
målen i enlighet med TCFD:s rekommendationer om finansiell klimatrisk.

AP2 är en liten organisation med ett kontor. Det innebär att Scope 1- och 2-utsläppen nästan är noll, eftersom fonden inte har några Scope 1-utsläpp och köper grön
el. Vissa Scope 2-utsläpp finns dock från inköpt fjärrvärme och fjärrkyla.

AP2 rapporterar sedan 2018 årligen i enlighet med TCFD.
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AKTIVA MEDLEMSKAP

Initiativ

Vidare åtaganden

Alla

Hållbart Värdeskapande

Delta i nätverk.

UN Principles for Responsible Investment (PRI)

Arbeta enligt principerna samt
rapportera.

Sweden’s Sustainable Investment Forum (SWESIF)

Delta i nätverk.

Sustainable Markets Initiative (SMI)

Arbeta enligt åtagandena i
Terra Carta, bidra i arbetsgrupp.

Biologisk mångfald

Investors Policy Dialogue on
Deforestation (IPDD)

Delta i arbetsgrupp.

Klimat

Net Zero Asset Owner
Commitment

Skyldighet att rapportera gentemot tio åtaganden.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD)

Climate Action 100+ (del av
IIGCC)

Rapportera enligt TCFD.

Leda dialogen med Volvo.

The Institutional Investors
Group on Climate Change
(IIGCC)

Möjlighet att bidra till gemensamma initiativ.

Investor Alliance for Human
Rights (IAHR)

Bidra till arbetet med bolagsdialoger, delta i möten och
gemensamma uttalanden.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Platform Living Wage Financials (PLWF)

Ägarstyrning

ÄGARSTYRNING

MÅNGFALD
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INITIATIV 2021

Område

Mänskliga rättigheter

KLIMAT

International Corporate
Governance Network

Asian Corporate Governance
Network (ACGA)
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Delta i arbetsgrupp, genomföra
jämförelsestudier och dialoger
med företag.

Delta i möten och gemensamma uttalanden.

Delta i nätverk, arbetsgrupper
och dialoger med företag.

Läs mer
på sidan:

13

Område

Typ

Initiativ

Biologisk mångfald

Investor Statement

Klimat

Co-sign investor
letter

Financial Institution Statement ahead of the
Convention on Biological
Diversity COP15

Läs mer
på sidan:

Brev till Air Liquid inom
ramen för Climate Action
100+
Brev till Engie inom
ramen för Climate Action
100+

19
33

Dialog

19

SEC Climate Disclosure
koordinerat av PRI
IIGCC COP26 physical
risks statement

Ceres food emission 50

38
37
Investor Statement

37

55

Vidare åtaganden

Klimat, Biologisk
mångfald

Investor Statement

Klimat, Biologisk
mångfald, Mänskliga
rättigheter

Investor Statement

Mänskliga rättigheter

Dialog

54

Intresseorganisationers
ställningstagande till klimat

Global Investor Statement to Governments on
the Climate Crisis

Delta i möten och
gemensamma uttalanden.
Delta i möten och
gemensamma uttalanden.

Följa upp med intresseorganisationer. Dialog
vid behov.

Deforestation commitment

Avskogningsfri portfölj
till 2025.

Uighur Region Engagement Group, Investor
Alliance for Human
Rights

Delta i möten och dialoger med bolag om
kopplingar till kränkning
av mänskliga rättigheter
med fokus på uigurernas
situation.

Investor statement of
support for EU CSRD
genom PRI

21
21

Investor Expectations
Aligning the Banking
Sector

SMI COP26 expectations
statement

21

21
21

55
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Genom IIGCC skrev AP2 under ett brev
adresserat till Alok Sharma, presidenten
för COP26, där regeringar ombads sätta
en tydlig tidslinje för krav på att följa
Parisavtalet.
Medlemmarna i nätverket genomför en årlig jämförelsestudie av bolagens arbete med att säkerställa levnadslöner i sina värdekedjor. AP2 får
genom nätverket även möjlighet till samarbeten
med andra aktörer i bolagsdialoger om mänskliga rättigheter.
Ceres Food Emission 50
Livsmedelsindustrin står för ungefär en tredjedel
av alla globala växthusgasutsläpp. Genom att
engagera sig i de 50 nordamerikanska livsmedelsföretag som har högst utsläpp syftar detta initiativ till att påskynda framstegen mot nettonollutsläpp inom livsmedel och jordbruk.
COP26
Inför COP26 deltog AP2 i ett antal initiativ för att
främja förändring. Inom ramen för SMI undertecknade fonden ett uttalande, tillsammans med
andra investerare, med förväntningar inför
mötet. Genom IIGCC skrev AP2 under ett brev
adresserat till Alok Sharma, presidenten för
COP26, där regeringar ombads sätta en tydlig
tidslinje för krav på att följa Parisavtalet. Inom
samma organisation deltog fonden i uttalanden
och fortsatta dialoger om vad investerare hade
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för förväntningar gällande hantering av risker
och möjligheter på mötet.
Deforestation commitment
I detta åtagande förbinder sig finansiella institutioner att arbeta för en avskogningsfri portfölj
till 2025. Det innebär primärt en riskbedömning
samt engagemang med de bolag och länder där
risken för avskogning är störst, med avinvestering som en sista utväg. Initiativet har tydliga
milstolpar fram till 2025.
Intresseorganisationers ställningstagande
till klimat
Detta initiativ var ett led i åtagandet Net Zero
Asset Owner Commitment (framtaget av IIGCC)
och bestod i att kartlägga inställningen till klimatkrisen, och framförallt Parisavtalet, hos de
intresseorganisationer fonden och andra investerare samarbetar med. Beroende på varje organisations syfte finns olika förutsättningar för att
göra officiella ställningstaganden. Resultaten visar
att 5 av 14 officiellt ställer sig bakom Parisavtalet,
men att samtliga intresseorganisationer tar klimatfrågan på stort allvar och arbetar med den inom
ramen för sin verksamhet.
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Hållbarhet i investeringsprocessen
Att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i analys- och beslutsprocesser är
att integrera hållbarhet i förvaltningen. På så sätt kan fonden också
minska risken och få bättre förutsättningar för att öka avkastningen.
Andra AP-fondens bedömning är att långsiktigt hållbara företag också
är företag som på lång sikt genererar god avkastning.
Fondens grundläggande övertygelse är att företag
med långsiktigt hållbara affärsmodeller genererar
ett högre långsiktigt värde för sina ägare. Sådana
investeringar är också, allt annat lika, mindre riskfyllda. Bolag som integrerar faktorer som etik och
miljö i sin långsiktiga affärsutveckling kommer att
ha ett försprång jämfört med sina konkurrenter
och bättre förutsättningar att skapa långsiktigt
värde för sina ägare. Ett proaktivt förhållningssätt
till miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning är
därför medel för att uppnå målet om en god
riskjusterad avkastning.
Hållbarhet en del av strategin
AP2 har en hållbarhetsstrategi som sträcker sig
fram till 2023. Strategin är baserad på fondens sex
principer för hållbarhet. En av principerna är att
AP2 integrerar hållbarhet i alla investeringsprocesser. Integreringens utformning beror på de förutsättningar som gäller inom respektive tillgångsslag
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och beslutsprocess. Hur hållbarhet integreras kan
skilja sig mellan till exempel den fundamentala
förvaltningen, den kvantitativa förvaltningen och i
valet av index. Det kan också skilja sig mellan den
aktiva förvaltningen, förvaltningen av noterade
och onoterade tillgångar samt den interna och den
externa förvaltningen. Utgångspunkten för integreringen av hållbarhet är att förbättra möjligheterna till övergripande måluppfyllelse. Detta kan
göras antingen genom att förbättra den förväntade avkastningen, genom att begränsa risken
eller att en hållbar utveckling främjas utan avkall
på riskjusterad avkastning. Integrering av hållbarhet är en kontinuerlig process snarare är något
som kan sägas vara klart vid en given tidpunkt.
Normbaserad genomlysning
Alla bolag som finns i AP2:s aktieportföljer blir
genomlysta två gånger per år i syfte att identifiera
bolag som kränker internationella konventioner
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och riktlinjer. Denna genomlysning görs av en
extern leverantör och är underlag för de dialoger
som Etikrådet utför. Läs mer om Etikrådets arbete
på www.etikradet.se
Geografisk exponering
AP2 har tagit fram ett ramverk som identifierar länder där det finns finansiella, operativa eller hållbarhetsskäl att inte investera i dessa länder. Ramverket
och den process fonden har är utformade för att
hantera målkonflikter i berörda länder utifrån AP2:s
uppdrag. Detta ramverk grundas bland annat på
FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och fondens policy för mänskliga
rättigheter. Avseende hållbarhetsskäl fokuserar

MÄNSKLIGA R ÄTTIGHETER

GRI INDEX

fonden i nuläget på brott mot mänskliga rättigheter som skäl att inte inkludera länder i jämförelseindex. Fonden kan besluta att inte inkludera noterade
tillgångar i ett land i sina portföljer, om det finns
starka statsrelaterade hållbarhetsskäl såsom kränkningar mot mänskliga rättigheter. I länder där staten bryter mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter, ofta med dåligt fungerande juridiska
system och utbredd korruption, är risken stor att
företag bidrar till negativ påverkan på människor.
Fonden använder en extern dataleverantör för att
analysera och identifiera länder där risken för kränkningar mot mänskliga rättigheter är mycket hög.
Bedömningen beaktar kvaliteten i det legala skyddet för mänskliga rättigheter, hur väl det juridiska

AP2 ser ett stort värde i att anpassa sina index
till Parisavtalet baserat på ett vetenskapligt
förankrat ramverk som fastställts av EU. Syftet
med detta ramverk är inte bara att minska
utsläppen av växthusgaser och nå nettonollutsläpp 2050, utan även att gynna företag som
bidrar positivt till klimatomställningen.
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EU Paris-Aligned Benchmark
AP2 ser ett stort värde i att anpassa sina index till
Parisavtalet baserat på ett vetenskapligt förankrat
ramverk som fastställts av EU. Syftet med detta
ramverk är inte bara att minska utsläppen av växthusgaser och nå nettonollutsläpp 2050, utan även
att gynna företag som bidrar positivt till klimatomställningen.
Under 2020 implementerade AP2 EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) för fondens internt förvaltade globala aktier och företagsobligationer, vilket
innebär att fonden inte investerar i bolag som har
mer än en viss andel av sin försäljning från kol, olja
och/eller gas eller i kraftbolag där mer än 50 procent av intäkterna kommer från förbränning av
fossila bränslen. Den maximala andelen för kol är
1 procent, för olja 10 procent och för gas 50 procent. Detta har resulterat i att totalt 250 bolag inte
längre får ingå i fondens portfölj.
I ramverket finns också krav på att ett PAB-anpassat index initialt ska ha ett koldioxidavtryck som är
maximalt 50 procent av jämförelseindexet, i AP2:s
fall motsvarande marknadsviktat index. Dessutom
behöver avtrycket minska med 7 procent per år med
målet att uppnå nettonollutsläpp 2050. Det betyder
att koldioxidavtrycket till år 2030 respektive 2050
förväntas minska till 24 respektive 6 procent av jämförelseindexets koldioxidavtryck för 2020.
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För AP2:s portföljer för globala aktier och företagsobligationer var minskningen cirka 70 procent
2020, när hänsyn tagits till Scope 3-utsläpp i enlighet med kriterierna för PAB.
Under 2021 har fonden arbetat med att analysera
och utveckla PAB för fondens förvaltning av svenska
aktier och kommer under 2022 att fortsätta anpassa
index och portföljer för andra tillgångar i enlighet
med kriterierna för PAB.

Varför PAB?

Huvudsyftet med att anpassa portföljinnehaven i
aktier och företagsobligationer i enlighet med PAB
är att påverka bolag att reducera sina utsläpp av
växthusgaser. Generellt kan man säga att bolag
med stora utsläpp ska få det svårare att finansiera
sin verksamhet via ägarandelar eller lån. PAB-ramverket är utformat på ett sådant vis att 2050 ska
utsläppen vara nettonoll. Förutom att mandat som
förvaltas enligt ramverket inte innehåller vissa företag, kommer bolag som över tid inte reducerar sina
utsläpp av växthusgaser, både direkta utsläpp från
verksamheten samt utsläpp som skapas av dess
tjänster och/eller produkter, få en minskad vikt i en
PAB-anpassad portfölj.
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och polisiära systemet implementerar detta legala
skydd samt i vilken utsträckning kränkningar av
mänskliga rättigheter faktiskt sker. I länder med
mycket hög risk gör fonden en fördjupad analys
av situationen, för att bland annat förstå mer i
detalj vilka rättigheter som kränks, hur ofta och
på vilket sätt de kränks och hur utvecklingen för
mänskliga rättigheter har varit över tid i landet.
För de länder som uppmärksammas i denna
analys bedöms även vilka möjligheter fonden har
att påverka utvecklingen till det bättre i landet, och
om det är bättre för de människor som påverkas
om fonden investerar i landet eller inte. Fonden
beaktar om det är möjligt att få till stånd möten
med beslutsfattare, om regeringen lyssnar till
investerares åsikter eller om det är möjligt att
påverka utvecklingen mer indirekt, till exempel via
motparter såsom lokala externa förvaltare. Bedömer fonden att det inte är realistiskt att förvänta
sig att man kommer att kunna bidra till att påverka
utvecklingen till det bättre i ett land som kränker
mänskliga rättigheter, är det sannolikt att landet av
hållbarhetsskäl inte inkluderas i fondens portföljer.
Svenska aktier
I förvaltningen av svenska aktier används fundamental analys. Vid analys av bolagen tas hänsyn
till hållbarhetsaspekter och hur de kan påverka
både bolagens värdering och intäkter på lång sikt.
Exempel på hållbarhetsaspekter kan vara regleringar som relaterar till miljö, bolagsstyrningsfrågor och teknikskiften. AP2 anser att bolag både
kan skapa och skydda värden genom att arbeta
med hållbarhetsfrågor. Genom att vara en aktiv
ägare kan fonden påverka bolagen och stödja dem
i utvecklandet av deras hållbarhetsarbete. Fonden
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deltar exempelvis i valberedningar, röstar på
bolagsstämmor och tar upp specifika frågeställningar med bolagen. Under året har AP2 fortsatt
att bygga upp sin cleantechportfölj med investeringar i svenska miljöteknikbolag, som bidrar till
en hållbar omställning.
Globala aktier
AP2:s förvaltning av globala aktier sker huvudsakligen genom en aktiv intern kvantitativ förvaltning. 2018 ersatte AP2 alla befintliga index för
den interna förvaltningen med internt utvecklade
flerfaktorindex. Den faktor som indexen haft
störst exponering mot är en internt utvecklad
hållbarhetsfaktor, som är kopplad till ett antal
miljö-, sociala och ägarstyrningsfaktorer. Under
2020 anpassade fonden sina index för globala
aktier till kriterierna för EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). I den globala aktieförvaltningen
används också hållbarhetsfaktorer för aktiv förvaltning.
Externa mandat för globala aktier
AP2 har även externt förvaltade mandat inom
globala aktier. Vid val av förvaltare tas hänsyn till
hållbarhetsfaktorer och förvaltarnas arbete inom
hållbarhet följs upp och utvärderas årligen. De
externa förvaltarna som fonden samarbetar med
inom detta tillgångsslag är också viktiga samtalspartner för fonden vad gäller hållbarhet. Det
är en dialog som syftar till att öka båda parters
kunskaper inom området.
För externa förvaltare som investerar i portföljbolag eller i regioner där risken för kränkningar mot internationella konventioner bedömts
som hög, tillämpar fonden en nära och aktiv dialog
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för att säkerställa att förvaltarna integrerar hållbarhetsfrågor i sin kapitalförvaltning. Det är också
av yttersta vikt att de externa förvaltarna för
dialogen vidare i sina kontakter med de berörda
portföljbolagen.
Riskkapitalfonder
AP2 integrerar hållbarhet i investeringsprocessen
för riskkapital och har under lång tid arbetat aktivt
genom olika intresseorganisationer för att bredda
kunskapen och driva utvecklingen inom ett flertal
områden.
ILPA (Institutional Limited Partners Association)
är den enda globala organisationen för investerare i riskkapitalfonder som fokuserar på att driva
investerargemensamma frågor inom riskkapitalbranschen. ILPA arbetar bland annat med att uppdatera och utveckla riktlinjer för principer, praxis
och policyer och har sedan 2018 inkluderat ett ramverk som omfattar hållbarhet och mångfald. Detta
inkluderas i det frågeformulär som AP2 använder i
due dilligence-processen och ingår som en del av
den totala bedömningen vid en investering.
AP2 har tidigare deltagit i PRI Private Equity
Advisory Committee (PEAC), som är ett rådgivande
organ för PRI:s arbete med riskkapitalfonder. Syftet
med kommittén är att ge synpunkter på strategier
och aktiviteter, att övervaka implementeringen av
PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar inom
riskkapitalbranschen samt att hjälpa till med vägledning och en gemensam standard. Fonden har
även deltagit som medlem i en arbetsgrupp ledd
av PRI i samarbete med Environmental Resources
Management (ERM) för att ta fram en guide för
ESG-utvärdering, rapportering och dialog inom
riskkapital. Guiden som publicerades i juni 2018 är
ett led i PRI:s arbete att stödja investerare (Limited
Partners) och förvaltare (General Partners) att
inkludera hållbarhet i investeringsprocessen.
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Utvärdering av förvaltares hållbarhetsarbete
Vid analys av riskkapitalbolagens hållbarhetsarbete använder AP2 en modell som bygger på
PRI:s ramverk för due diligence, uppföljning och
dialog. Bolagens hållbarhetsarbete utvärderas
utifrån 25 bedömningspunkter, vilka delas in i tre
kategorier: policy och process, portfölj samt incidenter. Utvärderingen genomförs formellt första
gången i samband med investeringstillfället och
uppdateras sedan löpande med ny information.
Utifrån analysen kan AP2 ställa följdfrågor och visa
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på förbättringsmöjligheter samt säkerställa utveckling i den fortsatta dialogen med förvaltaren.
Förutom att utvärderingsprocessen har systematiserats har utvärderingskriterier fastställts för
samtliga bedömningspunkter. Målet är att utöver
en individuell utvärdering skapa förutsättningar
för att kunna jämföra hållbarhetsarbetet inom
olika förvaltningsorganisationer.
Bland riskkapitalbolagen märks fortsatt ett ökat
fokus på hållbarhetsfrågor och en tydligare övertygelse om hållbarhetsfrågornas betydelse för
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långsiktigt värdeskapande. AP2 noterar att fler
riskkapitalbolag arbetar aktivt med dessa frågor i
investeringsprocessen och att hållbarhetsrapporteringen också förbättras. Tydligt är även att fokusområden som mångfald och klimat har hög prioritet.
AP2 har 47 förvaltare i riskkapitalportföljen där 33
förvaltare, vilket motsvarar 70 procent, har utvärderats enligt modellen. Av de som inte bedömts är sex
förvaltare inom Venture (investerar i tidiga uppstartsbolag), vilka kräver en annan struktur i analys
och uppföljning, en fond-i-fondförvaltare samt åtta

ARBETSSÄTT OCH MODELL
Ramverk

PRI:s ramverk för due
diligence, uppföljning och dialog

Dialog

Analys

٠ ESG-rapportering

٠ F örvaltarens ESG-arbete betygssätts utifrån 25 bedömningspunkter

٠ Due diligence

٠ Modell för analys och utvärdering

٠ Årlig uppföljning

٠B
 asnivån sätts vid investeringstillfället/due diligence

٠ Dialog med förvaltare

Slutsatser

٠ Bedömning av ESG-arbetet på en skala 0–100%
för alla förvaltare

٠ Följer förvaltarens utveckling inom ESG-arbetet
från investeringstillfället och framåt
٠ Analys och jämförelse

٠ Resultat i tre kategorier utifrån PRI:s ramverk:
I  Policy och Process
II Portfölj
III Väsentliga ESG-incidenter

٠ Bas för dialog – fokusområden, frågor och förbättringsmöjligheter

 tvärderingen uppdateras löpande med ny information
٠U
från förvaltarens ESG-rapportering, presentationer och
möten/dialoger

ESG-UTVÄRDERING
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förvaltare, vars fonder är i sitt slutskede och där en
uppdatering inte bedömts relevant.
På en skala 0-100 procent ges ett likaviktat utfall
inom kategorierna policy och process, portfölj samt
incidenter. Under 2021 har 13 förvaltare utvärderats
med ett totalt utfall på 75 procent, vilket är en
ökning från 69 procent året dessförinnan. Samtliga
underkategorier har förbättrats under året.
Inom den kategori som benämns portfölj pågår
mycket arbete med att strukturera uppföljningen
av bolagsspecifika hållbarhetsdata för samtliga
innehav i portföljen, vilket kommer att förbättra
utfallet ytterligare.
En förvaltares utvärdering delas in i fyra underkategorier utifrån dess mognadsgrad, från försvarlig till utmärkt, där en sammanställning av AP2:s
förvaltare visar en fortsatt omfördelning till det
bättre. Det finns nu inga förvaltare som har ett
utfall inom den sämsta kategorin. Förändringen
mot tidigare år beror på att två förvaltare har
exkluderats i sammanställningen då de är under
avveckling, och två förvaltare har uppdaterats till
ett utfall som faller inom kategorin mycket god.
Två förvaltare har uppdaterats med en förflyttning
från god till mycket god och antalet förvaltare som
har det högsta utfallet har ökat under 2021.
Av samtliga förvaltare har 51 procent skrivit
under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
- PRI, vilket är en ökning med sju förvaltare under
året. Vidare ger 51 procent ut en årlig hållbarhetsrapport, vilket är en ökning från 44 procent
under 2020.
AP2 arbetar kontinuerligt med att analysera och
utvärdera hållbarhetsarbetet inom riskkapitalinvesteringar och strävar efter att genom dialog bidra till
framsteg och förbättringar. Under året har dialogen
inriktats mot ökad rapportering inom ett flertal
fokusområden, som mångfald och klimat, samt
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övriga nyckeldata relevanta för specifika investeringar. Det pågår flera internationella initiativ för att
standardisera denna form av rapportering och AP2
stödjer initiativ som på sikt ökar möjligheten att
sammanställa information. Under 2021 gick AP2
med i ILPA:s (Institutional Limited Partners Association) initiativ “Diversity in Action” för att visa stöd
och engagemang för frågor som rör mångfald och
inkludering, både internt och externt.
Investeringsåtaganden och investeringar med
inriktning mot klimat
AP2 har genomfört ett flertal investeringar med
inriktning mot hållbarhet och påverkan, exempelvis genom fonderna TPG Rise och TPG Rise Climate. Strategin för TPG Rise är att investera i tillväxtbolag och med en sektorbaserad ansats
identifiera bolag som kan bidra till att uppnå FN:s
globala hållbarhetsmål. AP2 investerade 50 miljoner dollar i TPG Rise Fund I (2017) och 100 miljoner dollar i TPG Rise Fund II (2019), där en betydande andel av de genomförda investeringarna
klassificeras som klimatrelaterade. Till exempel
har investeringar genomförts i förnyelsebar
energi, laddstationer för elektriska fordon, effektivare processer inom industrin för att minska koldioxidutsläpp och i jordbruk.
Ytterligare ett steg i att investera med särskild
inriktning mot klimat togs under 2021 genom ett
åtagande på 150 miljoner dollar i TPG Rise Climate,
vars strategi är att göra investeringar med fokus på
klimatförändringar och koldioxidutsläpp. I likhet
med The Rise Fund eftersträvas såväl marknadsmässig finansiell avkastning som en positiv mätbar
påverkan. Den kommer bland annat mätas i termer
av beräknad minskning av koldioxidutsläpp per
investerad dollar och påverkan på hälsa (klimatrelaterade sjukdomar), eller skydd av naturresurser.
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Ytterligare ett steg i att investera med
särskild inriktning mot klimat togs under
2021 genom ett åtagande på 150 miljoner
dollar i TPG Rise Climate.
Klimatfonden genomförde den första investeringen i augusti 2021 i Form Energy, ett amerikanskt bolag som utvecklar en energilagringsteknik
för att snabbt minska koldioxidutsläppen i elnätet
och främja tillväxten av förnybar energi inom olika
branscher. Form Energy har lanserat sin första kommersiella produkt inom batterilagring, i form av ett
laddningsbart järn-luftbatteri. Den grundläggande
tekniken är att tillsätta syre vid urladdning och därigenom omvandla järnmetall till rost och omvänt
att vid laddning tillsätta ström och omvandla rost
tillbaka till järn då batteriet avger syre. Metoden
anses effektiv och med goda förutsättningar till
storskalighet, eftersom järn är en billig metall.
TPG Rise Climate genomförde investeringen tillsammans med andra ledande riskkapitalförvaltare.
AP2 har flera åtaganden med inriktningen att
investera i bolag med positiv påverkan i olika stadier av ett bolags utveckling, allt från uppstartsbolag till mer mogna bolag inom tillväxt och buyout.
Exempelvis har Khosla Ventures en uttalad filosofi
att investera i idéer och innovationer som kan bidra
till en förändring i världen med en positiv påverkan
på samhällsutvecklingen. Strategin är att investera i
bolag som har en banbrytande teknologi inom
områden som miljöteknik, hållbar energi, transport
och jordbruk. AP2 har investerat i Khosla Ventures
sedan 2009 genom ett flertal fonder.
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Under 2019 genomfördes en investering i DCVC
(Data Collective Venture Capital), vars huvudstrategi är att investera i bolag som utvecklar avancerad banbrytande teknologi (deep tech). Sedan
2020 har AP2 även ett åtagande genom DCVC
Bio, vars strategi är investeringar som kombinerar
avancerad teknologi och life science inom ett
flertal områden. Även förvaltaren Andreessen
Horowitz har i sin fond AH Bio som strategi att
investera i unga, omogna teknologibolag med
hög tillväxt och som är inriktade på biologi,
datavetenskap och hälsovård.
AP2 har sedan flera år tillbaka investerat i Generation Sustainable Solutions Fund, vars strategi är
att investera i tillväxtbolag som främjar en hållbar
utveckling. En intressant investering som DCVC
och Generation har genomfört är i Pivot Bio. Pivot
Bio är ett bolag som har utvecklat en mikrobiell
teknik, som levererar den dagliga mängd kväve
som olika grödor behöver under olika tillväxtfaser.
Tekniken gör att det kväve som finns i luften
omvandlas till en form som grödor kan utnyttja.
Metoden är en biologisk ersättning för syntetiskt
kväve, som är ett kemiskt gödningsmedel inom
jordbrukssektorn, med särskild inriktning mot
spannmålgrödor. Odling av exempelvis majs, vete
och ris står för en betydande andel av det kemiska
gödningsmedlet som används globalt och det

finns därför en stor potential till positiv påverkan
genom denna nya metod.
Obligationer
Gröna, blå och sociala obligationer
Gröna obligationer syftar till att finansiera projekt som bidrar till nödvändiga omställningar och
mildrar negativa effekter av klimatförändringar.
Under året har marknaden fortsatt att växa kraftigt med fler organisationer och företag som
emitterar såväl gröna som sociala obligationer.
Under 2021 har AP2 investerat i en rad gröna
obligationer från nya emittenter, vilket bidragit
till att diversifiera fondens ränteportfölj och
bredda klimatengagemanget. Fonden är investerad i 157 olika emittenter med cirka 5 000 projekt
världen över, till exempel förnyelsebar energi,
utbyggnad av kollektivtrafik och järnväg, energi-

effektivisering av kontors- och bostadsbyggnader samt vattenrening.
Ett sätt att bredda hållbarhetsarbetet inom
ränteförvaltningen har varit att även investera i
sociala obligationer. AP2 genomförde sin första
investering i en social obligation 2014. Sedan
dess har fonden investerat i 15 obligationer
med fokus på sociala frågor. Intresset för sociala
frågor har ökat påtagligt till följd av effekterna
av covid-19 och under året har en ökad satsning
på att emittera sociala obligationer noterats.
Dedikerade obligationer inom specifika områden blir också allt vanligare, det vill säga där
emittenten lånar kapital för att investera i projekt som främjar särskilda hållbarhetsområden.
Dessa obligationer kan kopplas till frågor inom
ramen för FN:s hållbarhetsmål och AP2 har tidigare investerat i obligationer som är riktade
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mot åtgärder och projekt för att främja jämställdhetsfrågor. Fonden har också investerat i
så kallade blå obligationer, som finansierar vattenrelaterade projekt.

ment”, “Social” och “Governance” har flera
underkategorier. Som exempel finns faktorer
som fokuserar på mångfald, bolagsstyrning,
utnyttjande av resurser och utsläpp.

AP2 aktiv i utvecklingen
Den ökade tillgången på gröna och sociala
obligationer är positiv, då fonden på ett tydligt
sätt kan främja ett mer hållbart samhälle samtidigt som investeringen genererar en god
avkastning. Det krävs stora resurser för att en
omställning mot en mer klimateffektiv ekonomi ska kunna ske. Vidare bidrar gröna och
sociala obligationer till att öka uppmärksamheten kring hållbarhet inom finansbranschen.
AP2 har ett aktivt engagemang och ser det
som viktigt att bidra till att utveckla och uppmärksamma frågan. Samarbete med universitet
och forskning inom ämnet är ett viktigt sätt att
medverka till utvecklingen. Fonden är bland annat
sedan 2017 representerad som rådgivare för Yale
Initiative on Sustainable Finance (YISF).
AP2 hade innehav i gröna och sociala obligationer till ett värde av drygt 17 miljarder kronor
per den 31 december 2021.

Statsobligationer
AP2 strävar efter att investera i statsobligationer i tillväxtländer, när detta är förenligt med
fondens krav på riskjusterad avkastning, på ett
sätt som ger regeringar incitament att stärka
sitt hållbarhetsarbete och bidra till att FN:s
globala mål för hållbar utveckling uppnås.
Tre sätt på vilka fonden praktiskt gör detta är
via ESG-viktade index, gröna obligationer och
hållbarhetsfaktorer i den aktiva förvaltningen.
Sedan februari 2020 använder fonden JP
Morgans ESG-index för statsobligationer i tillväxtmarknadsländer, som är utgivna i såväl lokal
valuta som amerikanska dollar. Indexkonstruktionen utgår från JP Morgans standardindex,
men förskjuter vikterna så att länder med ett
bättre ESG-betyg ges mer vikt. ESG-betygen
baseras på data från erkända källor och är starkt
positivt korrelerade med FN:s index över hur
långt stater kommit i sitt arbete med att uppnå
FN:s globala mål för hållbar utveckling. Gröna
obligationer ges mer vikt än i standardindex.
ESG-viktningen ger en tydligt positiv effekt på
hållbarhetsprofilen i indexet utan att den
riskjusterade avkastningsprofilen försämras.
Den aktiva förvaltningen av AP2:s statsobligationer utgivna i dollar av tillväxtländer baseras sedan 2015 på ett poängsystem som bland
annat speglar politiska risker i de olika länderna.
Poängsystemet innefattar områden som styrkan i det legala systemet, institutionell kvalitet,

Företagsobligationer
Under 2020 utvecklade och implementerade
fonden ett flerfaktorindex för globala företagsobligationer och anpassade dessutom
detta till kriterierna för EU Paris-Aligned
Benchmark (PAB). Mer information om PAB och
dess kriterier finns på sidan 23. Flera hållbarhetsfaktorer inkluderas i den aktiva förvaltningen av företagsobligationer. Faktorerna
bildar ett ESG-tema, där varje pelare “Environ-

ANDRA AP-FONDENS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

MÄNSKLIGA R ÄTTIGHETER

27

UPPDR AG OCH MÅL

HÅLLBARHETSARBETE

politisk stabilitet, arbetslöshet och fattigdom, risk
för konflikter och upprätthållande av demokratiska principer. Den sammanvägda politiska
poängen representerar därför S- och G-segmenten inom ESG. Den aktiva strategin sätter länders
hållbarhetsprofil i relation till priset på deras
obligationer och den förväntade avkastningen
genom att övervikta stater som har högre ränta
än vad fondens modeller anser är berättigat givet
landets ekonomiska och sociopolitiska risker. Allt
annat lika, investerar AP2 därför mer i dollar- obligationer utgivna av stater med bättre hållbarhetsprofil. Läs även på sidorna 22-23.
Konventionella fastigheter
Många olika hållbarhetsaspekter är viktiga för
fastighetssektorn. I november 2021 anordnade
AP2, för sjätte året i rad, en hållbarhetsdag för
sina onoterade fastighetsbolag (Vasakronan, Cityhold Office Partnership och US Office Holdings)
för att öka samverkan i hållbarhetsfrågor mellan
bolagen och diskutera hållbarhetsindikatorer.
Utvärdering av hållbarhetsarbetet
För att bättre kunna följa och utvärdera hållbarhetsarbetet för AP2:s investeringar i fastigheter,
gick fonden våren 2014 med i Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB). GRESB är en
organisation som genom en årlig enkät bedömer
sju olika hållbarhetsaspekter i fastighetsbolag
och fastighetsfonder. Dessa är ledning, policy
och rapportering, risker och möjligheter, uppföljning och miljöledningssystem, miljöindikatorer
(energi, utsläpp av växthusgaser, vatten och
avfall), byggnadscertifieringar samt intressentdi-
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Många olika hållbarhetsaspekter är viktiga
för fastighetssektorn. I november 2021
anordnade AP2, för sjätte året i rad,
en hållbarhetsdag för sina onoterade
fastighetsbolag.
aloger. I enkäten 2021 deltog över 1 150 fastighetsbolag och -fonder.
AP2 uppmanar årligen sina onoterade fastighetsbolag och -fonder att besvara GRESB-enkäten.
Alla fondens onoterade fastighetsbolag och
utländska onoterade fastighetsfonder besvarade
enkäten 2021 (avser 2020 års resultat).
GRESB ger varje bolag/fond ett övergripande
poängtal, GRESB-score, som kan vara från 0 till
100. Fondens onoterade bolag fick ett sammanvägt GRESB-score på 93.
Koldioxidavtryck
Klimat och energi är en central fråga, eftersom
fastighetssektorn står för nästan 30 procent av
de globala utsläppen av växthusgaser och nästan 40 procent av energianvändningen. De onoterade bolagens koldioxidavtryck var 0,44 tCO₂e
per miljon investerad krona. Energianvändning
och koldioxidutsläpp per ytenhet var 149 kWh/m²
och 0,026 tCO₂e/m², vilket innebär en minskning
om 9 procent respektive 14 procent. Bakomliggande orsaker är främst minskad användning av
ytorna på grund av covid-19, men även energieffektiviseringar.

Skogsfastigheter
Skog är ett tillgångsslag som både ger diversifiering och stabil, långsiktig avkastning. AP2 har
investerat i skog sedan 2010. Av fondens totala
kapital är 1,3 procent investerat i skogsfastigheter.
Huvuddelen av investeringarna är i Australien och
USA, och i skogsfastigheter som producerar sågtimmer och massaved. Fonden har tre externa förvaltare: New Forests, Molpus och GreenWood
Resources. New Forests investerar i Australien och
Nya Zeeland, Molpus i USA och GreenWood
Resources i Europa, Latinamerika och USA.
Hållbarhet genomsyrar såväl hela investeringsprocessen för både skogs- och jordbruksfastigheter som förvaltning och uppföljning av förvärvade
fastigheter. Innan en eventuell investering sker,
genomförs förutom traditionell finansiell analys
även grundliga kontroller av motparter, lagfarter
och entreprenörer, riskbedömning ur miljö-, social
och klimatsynpunkt, landskapsbedömning samt
effekter på bland annat koldioxidinlagring, biologisk mångfald och lokala samhällen. Samtliga
AP2:s förvaltare är signatärer till och följer PRI:s
riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Fondens
förvaltare tillämpar även klimatriskmodellering på
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sina skogsportföljer för att bättre förstå de potentiella fysiska och ekonomiska effekterna av klimatförändringar på investeringarna över tid.
Skogen och skogsindustrin har den unika möjligheten att i stor skala både reducera fossilanvändningen genom att ersätta med förnybara produkter och samtidigt öka inlagringen av koldioxid
i växande skogar och i skogens produkter. En viktig del av klimatlösningen ligger därmed i växande
skogar som sänker mängden koldioxid i atmosfären och bygger upp ett kollager. Men en bättre
samsyn krävs kring de modeller som används för
att mäta koldioxidinlagring. Det finns samtidigt en
del begränsningar i hur klimatnyttan från skogen
rapporteras i officiella klimatrapporter, där skogen
ofta separeras från sina värdekedjor.
Ytterligare en viktig faktor för skogens roll för klimatet är den biologiska mångfalden och skogsbrukets påverkan på densamma. För att nå klimatmålen krävs inte bara utsläppsminskningar av
växthusgaser och inlagring av befintlig koldioxid,
minst lika viktigt är att upprätthålla den biologiska
mångfalden. Klimatförändringarna och förlusten av
biologisk mångfald är båda allvarliga hot mot
mänskligheten och tätt sammanlänkade. Hälsosamma artrika ekosystem med växter som passar in
i sin miljö och växtzon fungerar bättre och är mer
motståndskraftiga mot förändringar i omgivningen
såsom torka, översvämningar, angrepp av skadedjur etc. De kan därmed ta upp mer koldioxid
och är således bättre på att hejda den globala uppvärmningen samtidigt som försörjning av mat och
vatten bibehålls. Skogsbrukets eventuella negativa
påverkan på den biologiska mångfalden i skogen är
något som debatterats mycket på senare tid. Ett
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GEOGRAFISK FÖRDELNING SKOG ( HEKTAR)

USA, 66%

Australien, 19%

Nya Zeeland, 7%
Uruguay, 2%
Brasilien, 5%

Övriga, 1%

PRODUKTIONSFÖRDELNING SKOG ( HEKTAR)

Lövträd eukalyptus, 20%
Lövträd övriga, 24%
Barrträd, 56%
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hållbart skogsbruk kan dock kombinera en förbättrad koldioxidinlagring med en positiv utveckling för
den biologiska mångfalden. AP2 för en löpande
dialog med sina förvaltare för skogsfastigheter och
med andra externa parter för att belysa och öka
samverkan i dessa frågor.
Krav på hållbarhetscertifiering
AP2 har som krav att förvaltarna, när så är möjligt, certifierar skogsfastigheterna i enlighet med
någon av de internationella hållbarhetscertifieringarna Forest Stewardship Council (FSC) eller
Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC). Även de fastigheter som inte kan
certifieras, kommer att förvaltas i enlighet med
dessa organisationers principer för certifiering.
New Forests startade 2005 och är en kapitalförvaltare som är specialiserad på skogsbruk. De arbetar även med att utveckla marknader för de ekosystemtjänster som skogen erbjuder. Sedan start har
hållbarhetsfrågor varit centrala i New Forests affärsidé. Bolaget har en uttalad ambition att vara
ledande inom hållbarhet, vilket innebär att de har
policyer och ledningssystem för sitt hållbarhetsarbete samt att skogsfastigheterna är hållbarhetscertifierade av en oberoende part. De deltar
aktivt i branschorganisationer och investeringsnätverk, vilka driver frågor som ansvarsfullt företagande och investeringar samt främjar hållbar
skogsförvaltning och hållbara finansmarknader.
Några exempel på dessa, där New Forests är med-

KLIMAT

ÄGARSTYRNING

MÅNGFALD

lem, är Ceres, CPIC (Coalition for Private Investment in Conservation), GIIN (Global Impact
Investing Network), Investor Group on Climate
Change, Carbon Market Institute och WBCSD
(World Business Council for Sustainable Development). Tillsammans med WBCSD har New
Forests utvecklat och lanserat en färdplan för
skogssektorn i förhållande till FN:s 17 hållbarhetsmål (Se Forest Sector SDG Roadmap, www.
wbcsd.org/ Sector-Projects/Forest-SolutionsGroup/Resources/Forest-Sector-SDGRoadmap).
AP2 har investerat i tre av New Forests fonder
som fokuserar på Australien och Nya Zeeland.
New Forests hållbarhetsrapportering är tillgänglig på www.newforests.com.au
Molpus har förvaltat investeringar i skogsfastigheter i USA sedan 1996 och har en lång tradition
av hållbart skogsbruk. Även Molpus har policyer
och ledningssystem för sitt hållbarhetsarbete.
De använder Sustainable Forest Initiative (SFI),
som är det amerikanska certifieringsprogrammet inom PEFC. Sedan 2011 har de en multisitecertifiering, som innebär att en oberoende part
årligen reviderar cirka en tredjedel av fastigheterna och att nya fastigheter inkluderas allteftersom. Molpus kan även i vissa fall välja certifiering i enlighet med FSC. Revisionsrapporterna är tillgängliga på SFI:s webbplats
www.sfiprogram.org
GreenWood Resources ansvarar för förvaltningen av skogsfastigheterna i två bolag, Global
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Timber Resources och Lewis & Clark, som AP2
samäger med andra institutionella investerare.
GreenWood grundades 1998 och förvaltar
skogsfastigheterna i enlighet med FSC eller
PEFC. GreenWoods team för skogsförvaltning
hanterar och anpassar tillgångarna till förändrade klimatförhållanden. Det innebär att strategierna sträcker sig från att utveckla bättre rutiner för löpeldssäsonger och delta i regionala
kooperativ som bekämpar skadedjur till att
välja växtmaterial baserat på klimatbeständighet såsom torktolerans.
Jordbruksfastigheter
Att investera i jordbruksfastigheter är ett led i
AP2:s arbete med att diversifiera den totala
portföljen. Av fondens förvaltade kapital är 2,7
procent investerat i jordbruksfastigheter. Hållbarhetsfrågor är centrala för AP2:s investeringar
i jordbruk. Fondens strategi är att investera i
storskaliga jordbruksfastigheter i länder med
tydliga legala strukturer. Det innebär att många
geografiska regioner inte är aktuella att göra
investeringar i.
AP2 har valt att investera i jordbruksfastigheter genom samägda bolag med andra investerare, som delar fondens värderingar om långsiktighet och hållbarhet. Fonden har investerat i tre
samägda bolag samt en fond: TIAA-CREF Global
Agriculture (TCGA), TCGA II, Teays River Investments samt TIAA European Farmland Fund
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(TEFF). TCGA och TCGA II äger jordbruksfastigheter i USA, Australien, Brasilien och Chile.
AP2 brukar inte någon mark. Marken arrenderas antingen ut till lokala jordbrukare/bolag eller
sköts av de externa förvaltarna för de samägda
bolagen. Då jordbruksmarken arrenderas ut, är
det arrendatorn ( jordbrukaren) som bestämmer
vilken gröda som ska odlas samt ansvarar för
produktion och försäljning av skörd. Om jordbruksfastigheten har permanenta odlingar, som
till exempel fruktträd, sköts fastigheten av en
operatör som den externa förvaltaren utser.
Större delen av den areal som de samägda bolagen äger arrenderas ut. Huvuddelen av de investeringar som Teays River gjort sköts däremot
direkt av de operativa bolagen.
TCGA, TCGA II och TEFF förvaltas av Nuveen,
vars bolag Westchester ansvarar för den operativa förvaltningen av jordbruken. AP2 arbetar
aktivt med att förbättra bolagens arbete vad
gäller hållbarhet, bland annat genom styrelsearbete. Fondens representant i styrelsen för
TCGA är också medlem i dess ESG-kommitté.
Under 2018 förde AP2 en dialog med Nuveen
om avskogning i Brasilien. I augusti 2018 antog
Nuveen en policy som tydliggör att Nuveen och
Westchester har nolltolerans vad gäller förvärv
av mark som avskogats. Mark får inte förvärvas
om den avskogats efter de tidpunkter som
anges i policyn och som varierar mellan Brasiliens olika biologiska zoner. Läs mer på www.
nuveen.com. I investeringsriktlinjerna för TCGA
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och TCGA II framgår att inga fastigheter inom
Amazonas biologiska zon får förvärvas. TCGA och
TCGA II har aldrig inkluderat några sådana jordbruksfastigheter.
Nuveen arbetar löpande för att öka transparensen, bland annat avseende var jordbruksfastigheterna geografiskt är belägna. På deras
hemsida finns sedan några år en interaktiv karta
med samtliga jordbruksfastigheter i portföljen.
Denna har nu utökats med mer utförlig information, som inkluderar tydliga fastighetsgränser på
uppdaterade satellitbilder, foton på den aktuella
fastigheten, verksamhetsstrategi, förvärvsdatum,
typ av gröda samt odlad areal. Läs mer på www.
nuveen.com/en-us/institutional/strategies/alternatives/farmland-map
Under 2019 började Westchester utveckla sin
befintliga ESG-process till ett mer omfattande
ramverk för att bättre kunna spåra och utvärdera
hållbarhetsprestanda i den globala jordbruksportföljen, och därmed ge en bättre helhetssyn på
hållbarhetsarbetet. Det nya ramverket började
implementeras under 2020 och innefattar bästa
praxis från OECD-FAO Guidance for Responsible
Agricultural Supply Chains, IFC EH&S Guidelines
for Annual and Perennial Crop Production, EU
Taxonomy for Agriculture, Linking Environment
and Farming (LEAF), General Mills Regenerative
Agriculture guidelines och Leading Harvest. Ramverket bygger på tre delar. Den första delen är en
övergripande uppförandekod för jordbruket och
den praxis som operatörerna använder i sin
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MÅNGFALD

odlingsprocess, vilket täcker in allt från hur de
upprätthåller en god balans i jorden som odlas till
hur de utbildar sin arbetskraft. En fastighetsprofil
görs årligen och visar mer specifikt hur väl jordbruken implementerar praxis genom mätning av
kvantitativ data för varje enskild fastighet, till
exempel hur mycket vatten respektive energi
varje jordbruk använder, vilka bekämpningsmedel
etc. Den tredje delen i ramverket är nyckeltal
(KPI), som belyser trender och prestanda genom
att sammanställa data från uppförandekoden och
fastighetsprofilen.
Den första versionen av ramverket som nu är
implementerad fokuserar på energianvändning,
vattenförbrukning, jordkvalitet och utsläpp av
växthusgaser. Den ger också möjlighet att spåra
nyckelindikatorer för resurseffektivitet som produktion av avfall och påverkan på biologisk
mångfald. Nästa version kommer göra det möjligt
att spåra aktiviteter som främjar sociala mål
såsom jämställdhet, sammanhållning, social integration och arbetsrelationer.
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GEOGRAFISK FÖRDELNING JORDBRUK
( HEKTAR)

USA, 25%

Brasilien, 37%

Australien, 36%
Polen, 2%

Övriga, <1%

PRODUKTIONSFÖRDELNING JORDBRUK
( HEKTAR)

Spannmål & oljeväxter, 77%
Sockerrör, 14%

Mjölkproduktion, 6%

Frukt & grönsaker, 4%

Rapportering kring PRI:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk
Hösten 2014 tog PRI över ansvaret för att administrera de principer för ansvarsfullt jordbruk som
AP2 var med och arbetade fram 2011. Som en konsekvens av detta har jordbruksprinciperna utvecklats till ”Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i
jordbruk” (Guidance for Responsible Investment in
Farmland). PRI uppmuntrar alla signatärer som har
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investeringar i jordbruk att implementera riktlinjerna. Rapporteringen kring implementeringen
ingår i PRI:s rapporteringsverktyg. AP2:s jordbruksförvaltare rapporterar årligen om sin implementering av riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar i jordbruk. Mer om hur förvaltarna arbetar
med riktlinjerna finns på fondens webbplats.
Leading Harvest
Westchester är även en av grundarna till Leading
Harvest, som är en ideell organisation för att
främja hållbart jordbruk. Den lanserades i USA i
april 2020 och har utformats i samarbete med
investerare, förvaltare, markägare, naturvårdare
och jordbrukare. Leading Harvest identifierar hållbart jordbruk baserat på 13 principer, 13 mål, 33
prestandamått och 71 indikatorer. Här ingår bland
annat metoder för att bevara mark, vattenresurser
och biologisk mångfald samt välbefinnande hos
anställda och lokala samhällen. Mer information
finns på www.leadingharvest.org
Hållbarhetsrevisioner av jordbruk i Brasilien
TIAA-CREF Global Agriculture (TCGA) arrenderar ut
jordbruksfastigheter i Brasilien till lokala arrendatorer och operatörer. 2015 genomfördes den första
revisionen av bolagets samtliga jordbruk i Brasilien. Den utfördes av BSD Consulting, en global
hållbarhetskonsult, med fokus på verksamheternas
regelefterlevnad beträffande arbetsförhållanden,
hälsa och säkerhet i arbetet samt miljö och integri-
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tet. TCGA:s ESG-kommitté, där AP2 ingår, arbetade
tillsammans med TCGA:s förvaltare i genomförandet av revisionerna. Syftet med revisionerna var att
bedöma överensstämmelse med lagar och regler i
Brasilien, med PRI:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk och/eller engagemang i relation
till hållbarhetscertifiering.
Revisionerna visade att en majoritet av TCGA:s
arrendatorer har bra ledningssystem, men på alla
jordbruksfastigheter framkom det icke-överensstämmelser och/eller observationer. För att stödja
arrendatorerna har TCGA:s förvaltare ändrat sin
platsbesöksprocess så att den inkluderar en mer
omfattande granskning av arrendatorernas verksamheter samt ett besök på deras huvudkontor,
vilket görs även om det inte ligger på mark som
ägs av TCGA. Förvaltaren har också tagit fram en
detaljerad uppförandekod för arrendatorerna, som
diskuterats personligen med varje arrendator, samt
en styrnings- och tillsynsprocess för att de ska
kunna efterleva uppförandekoden. TCGA:s förvaltare har även använt det som framkommit under
granskningarna för att förbättra sina kontrollförfaranden vid nyförvärv.
Under 2018 genomfördes tredjepartsrevisoner
för samtliga jordbruk även i TCGA II. Dessutom
reviderades utvalda jordbruk i TCGA på nytt. Även
de nya revisionerna genomfördes av BSD och var
än mer stringenta och noggranna jämfört med
2015, tack vare de styrnings- och tillsynsprocesser
som utvecklats efter förra revisionen. Resultatet
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Under 2020 genomfördes de första tre
investeringarna inom hållbar infrastruktur
och under 2021 har en tilläggsinvestering i
Generate Capital och tre helt nya investeringar genomförts.
visade även denna gång att majoriteten av de brasilianska jordbruken sköts av certifierade arrendatorer som har stabila och bra processer på plats.
Där observationer gjordes relaterade de mestadels till en brist i formella processer. Av de jordbruk som reviderades på nytt noterades en liten
ökning i antalet observationer, vilket visar på vikten av att löpande genomföra dessa revisioner
och att aktivt stödja arrendatorerna i deras hållbarhetsarbete. Fortlöpande kommer därför
ungefär en tredjedel av jordbruken att genomgå
revision varje år, baserat på en riskmatris. Därmed kommer samtliga jordbruk att ha verifierats
under en tre- till fyraårsperiod.
Under 2019 genomfördes i enlighet med den
nya revisionsplanen tredjepartsrevisioner för 30
procent av jordbruksfastigheterna i Brasilien.
Denna gång samarbetade Westchester med IMAFLORA, Institute for Agricultural and Forestry
Management and Certification. Samtliga jordbruk och arrendatorer som reviderades på nytt
uppvisade förbättrade resultat och regelefterlevnad. Under 2020 behövde revisionen genomföras
på distans på grund av pandemin och begränsades till delstaten Sao Paulo. Även denna revision
utfördes av IMAFLORA men med en online-veri-
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fieringsprocess. Sex arrendatorer genomgick
revisionen, vilket representerar en odlingsyta på
20 000 hektar. Tidigare observerade brister för
dessa arrendatorer har främst gällt formella processer som lednings- och styrningsfrågor och där
sågs nu en minskning av dessa brister med över
80 procent. Andra exempel på observationer i
revisionen är att inga fall av barnarbete eller
tvångsarbete upptäcktes, 100 procent av arrendatorerna följer praxis för bevarande och miljövård och 100 procent har ett aktivt kollektivavtal
för sina anställda. För mer information, se AP2:s
rapport om mänskliga rättigheter.
Hållbar infrastruktur
Ett område där det finns stora investeringsbehov är
hållbar infrastruktur, eftersom energi- och transportsystem snabbt behöver ställas om från att vara
fossilbaserade till att bli förnyelsebara.
I slutet av 2019 beslutade AP2 om en ny strategisk allokering till hållbar infrastruktur, det vill säga
tillgångar som bidrar till en hållbar utveckling i linje
med Parisavtalet. Under 2020 genomfördes de första tre investeringarna inom hållbar infrastruktur
och under 2021 har en tilläggsinvestering i Generate
Capital och tre helt nya investeringar genomförts.

• Generate Capital som äger och driver småskalig distribuerad hållbar infrastruktur
främst inom energiområdet (till exempel
solenergianläggningar på skoltak).
• Copenhagen Infrastructure Partners’
Energy Transition Fund som fokuserar på
att investera i bolag som ska minska sina
utsläpp från klimattunga industrier som
sjöfart, ståltillverkning och jordbruk.

• Climate Finance Partnership Fund som
fokuserar på investeringar inom förnyelsebar energi i utvecklingsländer, förvaltad
av BlackRock.
Dessa investeringar ligger väl i linje med AP2:s
övergripande uppdrag om att främja en hållbar
utveckling, utan att göra avkall på det övergripande målet.

• Northvolt som bygger en europeisk stor-

skalig tillverkning av litiumjonbatterier för
elbilar. Bolagets första produktionsanläggning för batterier ligger i Skellefteå.
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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation
inom arter och livsmiljöer som finns på jorden och utgör grunden för att
många ekosystemtjänster fungerar.
Enligt Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services (IPBES) har cirka 75 procent av den landbaserade miljön och cirka 66 procent av den marina miljön
väsentligt förändrats av mänskliga handlingar. Försvagade ekosystem riskerar att undergräva naturens förmåga att tillhandahålla livsviktiga varor och tjänster. Viktiga orsaker till förlusten av
biologisk mångfald är bland annat förändrad markanvändning
och föroreningar.
AP2 arbetar med att utveckla en strategi för ansvarsfulla investeringar som främjar en bibehållen biologisk mångfald och som
täcker fondens olika tillgångsslag. Inom AP2:s investeringar i
skogs- och jordbruk har detta arbete pågått under många år och
är en integrerad del av arbetet med fondens förvaltare. Inom
andra tillgångsslag, såsom den noterade aktieportföljen, är det i
en utvecklingsfas.
Ett första fokusområde för integreringen av hänsyn till biologisk mångfald i AP2:s noterade portfölj är avskogning. I samband
med COP26 har fonden åtagit sig att arbeta för en portfölj fri
från illegal avskogning till 2025. AP2 är även engagerad i avskogningsfrågan genom Investors Policy Dialogue on Deforestation
(IPDD), som arbetar för att skapa en dialog kring dessa frågor
med politiker och beslutsfattare i nyckelländer.
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Främjande av biologisk mångfald inom investeringar i skogsoch jordbruk
Verksamheter inom både skogs- och jordbruket kan, om det inte
utförs hållbart, negativt påverka miljö och vattenkvalitet. AP2:s förvaltare tillämpar därför väletablerade skogsvårds- och jordbrukssystem, vetenskapligt utformade under många år, för att minimera
negativ påverkan. På grund av den biologiska mångfaldens komplexitet behöver den hanteras och övervakas med ett helhetsgrepp
på både landskaps-, habitats- och artsnivå. Fondens förvaltare
agerar aktivt i många olika projekt för att främja biologisk mångfald i fondens investeringar. Läs mer om detta på www.ap2.se
Hållbar förvaltning av skogsmark innebär förvaltning av hela
ekosystem. Hantering av biologisk mångfald ingår uttryckligen i
alla certifieringsscheman och standarder för skogsbruk, till exempel
Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for Endorsement
of Forest Certification (PEFC). AP2 har som krav att förvaltarna certifierar skogsfastigheterna i enlighet med någon av de internationella hållbarhetscertifieringarna. Förändring av markanvändning
inom skogsbruket kan riskera att ge negativa miljöeffekter och
minska sociala och kulturella värden associerade med marken. Fondens skogsförvaltare har därför en nolltolerans mot avskogning i
sitt skogsbruk genom anslutning till skogscertifiering och genom
ansvarsfullt skogsbruk.
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AP2 investerar inte i skogs- eller jordbruksmark
belägna i vare sig delstaten eller biomet Amazonas.
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Inom jordbruket finns inte någon motsvarande certifiering och
därför har AP2 varit med och arbetat fram riktlinjer för ansvarsfulla
investeringar i jordbruk. Dessa principer administreras idag av PRI.
Fondens förvaltare för jordbruksfastigheter har åtagit sig att följa
dessa riktlinjer. En av AP2:s amerikanska jordbruksförvaltare är även
en av grundarna till Leading Harvest, som är en ideell organisation
för att främja hållbart jordbruk. Leading Harvest lanserades i USA i
april 2020 och har utformats i samarbete med investerare, förvaltare,
markägare, naturvårdare och jordbrukare och inkluderar metoder för
att bevara mark, vattenresurser och biologisk mångfald.
Skyddande av biologisk mångfald sker ofta genom avsättningar
till skyddade områden på den egna marken och är en viktig del av
bevarandearbetet för hotade arter såsom vissa svampar, insekter,
fåglar, lavar och mossor som ingår i känsliga ekosystem. Men minst
lika viktigt är biologisk mångfald i jorden och bland de mikroorganismer som hjälper till att förbättra jordkvaliteten och näringshalten
i jorden. Bördig jord är förutsättningen för bra skördar, långsiktig
hållbarhet och lönsamhet. Ju högre mångfald hos dessa mikroorganismer, desto högre är produktiviteten och motståndskraften i jordens ekosystem.
För en markägare är det därför viktigt att övervaka jordkvaliteten
och främja jordbruksmetoder som minskar risken för sämre jordkvalitet. Faktorer som kan ha en negativ inverkan är till exempel
överdriven användning av jordbrukskemikalier och överdriven
bevattning, som kan orsaka högre salthalt i jorden. AP2:s förvaltare
för jordbruksfastigheter har därför startat ett större projekt för
regenerativt jordbruk. För att minska erosion och upprätthålla jord-
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kvaliteten låter man rester från skörden ligga kvar på fälten och
ingen plöjning eller annan jordbearbetning görs. Metoden med ett
plogfritt jordbruk har redan använts sedan många år på fastigheterna i samtliga regioner där AP2 investerar. Genom att lämna jorden i stort sett orörd kan marken behålla mer vatten, bli motståndskraftigare och därmed bördigare. Ytterligare vatten bevaras
genom att lämna den tidigare säsongens rester från grödorna på
åkrarna. Att odla så kallade täckningsgrödor efter skörd hjälper till
att bibehålla ett levande rotsystem under större delen av året, samtidigt som jorden får mer organiskt material som skyddar den från
erosion och urlakning av näringsämnen. Även två- och tregrödesystem samt att odla ytterligare en gröda mellan raderna för den ordinarie grödan, bidrar positivt till att bevara jordens mångfald då jorden täcks med ett större biomassaskikt efter skörd.
Under 2018 medverkade AP2 till att ta fram en policy avseende
nolltolerans mot avskogning i sina brasilianska jordbruksinvesteringar. Policyn innebär en fördjupad strategi för att bekämpa
avskogning genom att beakta den ursprungliga naturliga vegetationen, öka skogsplantering och återskogning, och därmed stoppa förlusten av biologisk mångfald. Den syftar också till att säkerställa att
fondens investeringar inte bidrar till avskogning av skogsområden
och övrig inhemsk vegetation på ägd mark eller mark som ska förvärvas. AP2:s förvaltare använder satellitbaserad kartläggningsteknologi, i vissa fall kombinerad med information om biomassamätning, för att avgöra om en jordbruksfastighet följer policyn.
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Klimat
Klimat är ett av Andra AP-fondens fokusområden, vilket innebär att fonden
arbetar med att integrera klimat i analys- och investeringsprocesser, verkar
för att påverka bolag och beslutsfattare samt arbetar med att minska sin
direkta påverkan på klimatet genom det interna miljöarbetet. Fonden arbetar med att utveckla portföljen i linje med Parisavtalet med målet att ha en
portfölj med nettonollutsläpp senast 2045.

Klimatförändringar utgör en långsiktig risk som
kan få en bred påverkan på globala finansiella
marknader och är därför en viktig strategisk fråga
inom hållbarhet. Inom ramen för hållbarhet är det
fondens övertygelse att klimatförändringar innehar
en särskild ställning när det kommer till potentiell
påverkan på fondens avkastning och, i slutändan,
måluppfyllelse. Det är också en fråga som är
mycket långsiktig och som innebär långsiktiga konsekvenser. Klimatförändringar är vidare nära kopplat till många andra områden inom hållbarhet.
Klimatrisker har en särställning bland hållbarhetsrisker, eftersom konsekvenserna av klimatförändringar är både omfattande och komplexa.
Stora klimatförändringar kan plötsligt uppstå när
en kritisk punkt nås, som dessutom kan sätta
igång en dominoeffekt med ytterligare negativa
konsekvenser. I omställningen till ekonomier med
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nettonollutsläpp kommer stora samhällsförändringar att ske. Eftersom varken fysiska klimatrisker
eller omställningsrisker är helt och fullt prissatta,
kan sådana plötsliga händelser leda till stora förändringar i hur olika tillgångar är värderade.
Klimatförändringar kan potentiellt skapa finansiell instabilitet, vilket leder till allvarliga negativa
konsekvenser för finanssektorn och ekonomin i
stort. I översynen av fondens investeringsövertygelser 2019 antogs därför en ny övertygelse,
”Klimatförändringar är en systemrisk”.
AP2 utvecklar därför portföljen så att den ligger i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden avinvesterar för att minska den finansiella
klimatrisken för portföljen, investerar aktivt i
hållbara strategier för omställningen och arbetar för att påverka bolag och beslutsfattare
genom dialoger.
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Under 2021 har fonden fortsatt implementeringen av index i enlighet med EU Paris-Aligned
Benchmark (PAB), läs mer på sidan 23, och
genomfört flera investeringar i hållbar infrastruktur, se sidan 32. Fonden har också varit engagerad för att åstadkomma en positiv förändring
genom dialoger med bolag och beslutsfattare,
bland annat i det globala dialogprojektet Climate
Action 100+. Läs mer på sidan 37.
Klimat och val av strategisk portfölj
Förutom påverkan på miljö, ekosystem och
människor, förväntas en temperaturökning högre
än Parisavtalets 1,5 grader Celsius leda till kostnader i form av minskad realekonomisk tillväxt, med
konsekvenser för globala finansiella marknader.
Genom sin potentiella påverkan på den globala
ekonomin kan klimatförändringar inte bara förväntas få effekter på fondens avkastning, utan
även på indexeringen av utgående pensioner som
också beror på den ekonomiska tillväxten. Klimatförändringar är i det perspektivet även en risk för
det ekonomiska systemet, och inte enbart för jordens klimat eller ekosystem.
Därutöver förutsätter en hållbar utveckling
betydande systemförändringar vad gäller
användningen av olika energislag. Det betyder att
världen måste sluta förlita sig på fossila bränslen
som kol och olja till förmån för förnyelsebara
energikällor som vind- och solkraft, vilket är en
förutsättning för en hållbar global utveckling i
linje med Parisavtalet.
Klimatförändringar kan både ses från ett möjlighets- och ett riskperspektiv. Den risk som klimatförändringar utgör för den ekonomiska tillväxten
och de finansiella marknaderna är stor. AP2 har
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därför sedan 2019 inkluderat klimatrisk i fondens övergripande avkastningsantaganden,
vilka ligger till grund för valet av strategisk
portfölj. Fonden ser även investeringsmöjligheter inom klimat och gör investeringar som direkt
bidrar till den omställning som krävs, utan att
avkall görs på riskjusterad avkastning. Exempel
på detta är att gröna obligationer utgör 3,0 procent i den strategiska portföljen samt att fonden
investerar i hållbar infrastruktur, det vill säga tillgångar som bidrar till en hållbar utveckling i linje
med Parisavtalet.
Bidrar till omställningen för hållbar utveckling
AP2 har under lång tid arbetat med att integrera
hållbarhet i förvaltningen, bland annat med fokus
på klimatförändringar. Enligt AP-fondslagen ska
förvaltningen fästa särskild vikt vid hur en hållbar
utveckling kan främjas, dock utan att göra avkall
på det övergripande uppdraget om att vara till så
stor nytta som möjligt för pensionssystemet.

Bidra till omställningen
AP2 vill vara med och bidra till omställ-

ningen mot ett samhälle i linje med Parisavtalet. Det gör fonden genom:

• Investeringar i hållbara strategier
• Dialoger med bolag

• Dialoger med beslutsfattare.
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Statement to Goverments on the Climate Crisis,
som bland annat uppmanade regeringarna att
stärka sina nationellt fastställda bidrag (NDC –
National Determined Contribution) till 2030.
Investeringar i hållbara strategier
Att skapa ett koldioxidsnålt samhälle kräver bland
annat en omställning av energi- och transportsystem. Flera av de riskkapitalfonder som AP2 investerar i fokuserar på bolag vars produkter och tjänster
möjliggör resurseffektiva lösningar. Fondens investeringar i gröna obligationer och i skogsfastigheter
är två andra exempel på investeringar med hållbara
strategier, som har en positiv klimateffekt. Det
bedöms också finnas stora investeringsbehov i
hållbar infrastruktur. Sådana investeringar ligger väl
i linje med AP2:s övergripande uppdrag om att
främja en hållbar utveckling, utan att göra avkall på
det övergripande målet. Under 2020 och 2021 har
totalt sex investeringar gjorts i hållbar infrastruktur
främst inom energiområdet, till exempel solenergianläggningar, vindkrafts- och solpanelsparker,
utvecklingsprojekt för vindkraft och eldistributionsnät. Fonden har även investerat i storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar.

Politiska åtgärder krävs
I grund och botten krävs politiska åtgärder för att
den globala temperaturökningen ska begränsas i
linje med Parisavtalet. Det hindrar dock inte att
institutionella investerare såsom AP2 har en viktig
roll att fylla. Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius, som världens länder
enades om på klimatmötet (COP21) i Paris 2015,
innebär en tydlig färdriktning mot ett samhälle
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utan nettoutsläpp av växthusgaser. Specialrapporten som FN:s klimatpanel (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC) publicerade i
oktober 2018 visar att det är möjligt att nå 1,5 grader. Det kräver dock att koldioxidutsläppen 2030
måste ha minskat med 40 till 60 procent jämfört
med 2010, och att nettonollutsläpp nås 2050, om
man inte antar stora negativa utsläpp. Inför COP26
i Glasgow stöttade AP2 initiativet Global Investor

Samarbete kring klimatfrågan
Genom medlemskapet i IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) samarbetar AP2
med andra europeiska investerare kring klimatfrågan. Målet är att föra fram investerarnas röst i
frågan samt engagera företag, myndigheter och
andra investerare för att uppmärksamma långsiktiga risker och möjligheter som uppstår i och med
klimatförändringar.
Klimatfrågan är viktig för AP2 som långsiktig
investerare. Tydlighet kring regleringar och ramverk

MÄNSKLIGA R ÄTTIGHETER

GRI INDEX

för att minska utsläppen av växthusgaser och stimulera alternativa energikällor är viktigt för att
företagen ska kunna göra lönsamma investeringar
och för att investerarna ska kunna beräkna risker
och avkastning. IIGCC är en effektiv plattform för
att föra fram investerarnas önskemål på klimatområdet. Organisationen är också en plattform för
samarbete med andra investerare både vad gäller
dialoger med bolag och utveckling av metoder och
verktyg för investerare. Läs mer på www.iigcc.org
Under 2021 har fonden varit aktiv i ett tiotal
initiativ som IIGCC initierat. Mer information om
AP2:s medlemskap och initiativ finns på sidan 19
och på fondens webbplats.
Dialog med bolag
AP2 deltar aktivt i Climate Action 100+, ett internationellt dialogprojekt som lanserades i december
2017. Investerarna som är med i initiativet kommer
under en femårsperiod att samarbeta kring dialoger med cirka hundra bolag, som står för världens
största utsläpp av växthusgaser. Syftet är att få
dem att minska sina utsläpp så att de ligger i linje
med Parisavtalet, att de rapporterar i enlighet med
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) och att bolagens styrelser tar ett tydligt
ansvar för arbetet med klimatfrågan. AP2 leder tillsammans med Öhman och Alecta dialogen med
AB Volvo, som är ett av bolagen i initiativet.
Climate Action 100+ har nu varit verksamt i
fyra år och stöds av drygt 600 investerare. Vissa
framsteg har gjorts, men mycket återstår för att
uppnå syftet med initiativet. För att bättre kunna
mäta bolagens framsteg används sedan 2020 ett
jämförelseindex, Net-Zero Company Benchmark,
som uppdateras årligen. Dessutom följs initiativet
upp via en årlig rapport som visar utvecklingen av
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dialogerna. Den senaste rapporten publicerades i
december 2021 och finns tillgänglig på Climate
Action 100+ webbplats.
Läs mer på www.climateaction100.org
Dialog med beslutsfattare
IIGCC publicerade inför COP26 tillsammans med ett
flertal andra investerarorganisationer ett dokument,
Global Investor Statement on Climate Change,
som beskriver hur investerare kan bidra och vilka
förväntningar investerare har på regeringar. Drygt
470 investerare har skrivit under detta dokument.
AP2 har, tillsammans med cirka 200 globala investerare, uppmanat regeringarna i G7- och G20-länderna att leva upp till Parisavtalet, driva på ett
snabbt genomförande och uttrycka sitt fortsatta
stöd för detta arbete.
I maj skrev AP2, tillsammans med 176 andra
investerare, under ett öppet brev till EU:s ledare
med rekommendationer som syftar till att stödja
en hållbar ekonomisk återhämtning efter covid-19.
Rekommendationerna gäller att EU måste skapa
en återhämtning som prioriterar klimatåtgärder,
vilket ger förutsättningar att nå Parisavtalets mål
om nettonollutsläpp 2050.
Finansiella klimatrisker
Klimatförändringar bedöms kunna få stor inverkan
på den långsiktiga avkastningen. Att integrera klimataspekter i riskbedömningar och investeringsbeslut blir därför allt viktigare. Klimatrisker kan
delas upp i två grupper: omställningsrisker och
fysiska risker. Omställningsrisker delas upp i regulatoriska risker, teknologiska risker, marknadsrisker
och varumärkesrisk. Fysiska risker delas upp i akuta
och systematiska risker.
AP2 började 2013 att analysera finansiella klimatrisker för fossila energibolag och fortsatte
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sedan med kolbaserade elkraftbolag. En viktig
utgångspunkt för detta arbete var att de klimatrisker bolagen står inför inte är korrekt prissatta av marknaden. Fondens arbete med att
analysera finansiella klimatrisker för dessa sektorer fokuserade på regulatoriska risker. Totalt har
AP2 avinvesterat från aktier och företagsobligationer i 80 bolag på grund av finansiella klimatrisker. Dessa avinvesteringar har gett ett
positivt avkastningsbidrag.
Eftersom AP2 implementerat aktie- och kreditindex som ligger i linje med EU Paris-Aligned Benchmark, har de ersatt den tidigare processen för analys av finansiella klimatrisker för fossila energibolag
och kolbaserade kraftbolag. I och med övergången
till dessa index har fonden avinvesterat från totalt
cirka 250 bolag. Läs mer på sid 17.
Sedan 2019 inkluderas klimat i ALM-analysen,
som ligger till grund för fondens strategiska portfölj. Fokus är på fysiska klimatrisker och vilken
påverkan klimatförändringar har på den ekonomiska utvecklingen. Läs mer på sid 36.
AP2 har en pågående dialog om fysiska risker
med bolag och förvaltare av fondens investeringar i reala tillgångar, som är skogs- och jordbruksfastigheter, kommersiella fastigheter och
hållbar infrastruktur.
Rapportering i enlighet med TCFD
I juni 2017 presenterade Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD) sina rekommendationer om rapportering av klimatrelaterad
information. Rekommendationerna riktar sig till
både bolag och investerare. AP2 stödjer rekommendationerna och arbetar med att implementera
dem. Fondens första TCFD-rapport publicerades i
början av 2018.
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AP2:s placeringar i fossil energi
AP2 har sammanställt fondens exponering mot fossil

Reserver anges vanligtvis utifrån tre nivåer:

energi från den 31 december 2018 och fram till den

bevisade, sannolika eller möjliga (proved, probable

noterade aktieportföljen. Enligt EU:s direktiv definieras

bli kommersiellt gångbara och sannolikheten är 90

31 december 2021 utifrån några olika mätetal för den
fossila investeringar som placeringar i sektorer som
producerar, raffinerar, lagrar eller använder fossila

bränslen såsom kol, olja och gas. AP2 redovisar därför
följande för att ge en heltäckande bild av fondens
exponering mot dessa sektorer:
•

Antal bolag med fossila reserver.

•

Bolagens reserver utifrån AP2:s ägarandel i

•

Reservernas potentiella koldioxidutsläpp

bolagen.

utifrån AP2:s ägarandel i bolagen.

I det här sammanhanget är det viktigt att veta att

begreppet resurser används som ett mått på hur

mycket kol/olja/gas som det uppskattas finns i marken. Reserver motsvarar den mängd som förväntas

eller possible reserves). Bevisade reserver förväntas
procent att kvantiteterna blir lika med eller översti-

ger uppskattningen. Sannolika reserver har en lägre

förväntan att utvecklas kommersiellt och sannolikheten är 50 procent att kvantiteterna blir lika med eller
överstiger uppskattningen. Möjliga reserver är till-

gångar som bedöms som minst sannolika att utvinnas och sannolikheten är 10 procent att kvantite-

terna blir lika med eller överstiger uppskattningen.
För kol finns data för bevisade och sannolika

reserver, där både termiskt och metallurgiskt kol

inkluderas. (Termiskt kol används framförallt som
bränsle för att producera el och metallurgiskt kol
används som insatsvara i framställning av stål.)

För olja och gas finns data för bevisade reserver.
AP2 har använt data från MSCI ESG Manager.

vara ekonomiskt möjligt att utvinna givet rådande
ekonomiska och teknologiska förutsättningar.

AP2:S EXPONERING MOT FOSSILA RESERVER
2021

2020

2019

2018

Antal bolag med kolreserver

5

6

21

25

Antal bolag med olje- och gasreserver

7

10

61

65

AP2:s andel av innehavens reserver i
kol (miljoner ton)

0,0

0,3

1,8

4,4

AP2:s andel av innehavens reserver i
olja och gas (mmboe)

0,0

0,6

15,7

17,8

AP2:s andel av innehavens potentiella CO2-utsläpp från reserver i kol,
olja och gas (MtCO2)

0,0

0,9

10,0

15,8
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En rapportering i enlighet med TCFD:s ramverk ger information om: 1) hur klimatfrågan
behandlas av organisationens styrande organ
(styrelse och ledningsgrupp), 2) vad organisationen har för strategi kring klimatförändringar
och omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, 3) organisationens klimatrisker och möjligheter samt 4) vilka mätetal och mål som organisationen använder. En fullständig TCFD-rapport
finns på fondens webbplats.
Koldioxidavtryck
Fördelen med att mäta koldioxidavtryck är att det
ger en övergripande bild av koldioxidintensiteten
för en portfölj eller ett index. Möjligheten finns
sedan att gå ner på sektor- eller bolagsnivå för
att få mer detaljerad information om sektorns/
bolagens direkta utsläpp och utsläpp från den el
som de använder. Sedan några år tillbaka ingår
information om koldioxidavtryck i beslutsunderlaget för indexförändringar på AP2. Koldioxidavtryck kan också användas för att bedöma hur
känsliga olika portföljer är i förhållande till marknadspriset på koldioxid.
Koldioxidmätetalen som används för koldioxidavtryck ger viktig kunskap men det finns
begränsningar, se uppställningen på sidan 40.
En av begränsningarna har tidigare varit att koldioxidavtryck inte gett information om faktiska
utsläppsförändringar i portföljbolagen. För att
öka transparensen kring detta rapporterar
AP-fonderna sedan 2019 även hur stor del av
förändringen i koldioxidavtrycket som beror på
förändringar i fondernas aktieinnehav respek-
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tive förändringar av bolagens utsläpp. Beräkningarna sker med de formler som redovisas på
AP2:s webbplats. Där finns även mer information
om koldioxidavtryck samt formler för övriga
mätetal.
Koldioxidavtryck för Paris-Aligned Benchmark
I och med att AP2 implementerat egna index som
är i enlighet med EU:s ramverk för Paris-Aligned
Benchmark (PAB) har koldioxidavtrycksrapporteringen utökats med ytterligare ett mätetal, nämligen koldioxidintensitet beräknat utifrån rörelsevärdet (EVIC, Enterprise Value Including Cash),
eftersom det är det mätetal som föreskrivs av
ramverket. Dessutom ingår Scope 3 i detta ramverk, vilket innebär att AP2 utökar koldioxidavtrycksredovisningen och inkluderar Scope 3 för
de sektorer där det föreskrivs, i nuläget olje-, gasoch gruvsektorerna.
I graferna 1 och 2 redovisas koldioxidavtrycket för de portföljer som anpassats till EU:s
ramverk, det vill säga för aktier på utvecklade
marknader, aktier på tillväxtmarknader och
globala företagsobligationer. Kapitalet i dessa
portföljer utgör ungefär hälften av fondens
totala kapital.
I både graf 1 och 2 redovisas koldioxidavtryck i
procent gentemot motsvarande marknadsviktat
index för de portföljer som anpassats till ramverket. Kurvorna visar en årlig minskning med sju procent. Fonden avser att över tid hålla avtrycken för
portföljerna under dessa kurvor. Punkterna i graferna visar utfallet för portföljerna och de jämförelseindex som styr dessa.
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GRAF 1. KOLDIOXIDAVTRYCK I PAB-ANPASSADE AKTIEPORTFÖLJER I
FÖRHÅLLANDE TILL MARKNADSVIKTAT INDEX, %
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¹Den förväntade CO₂-banan, det vill säga hur fonden förväntar sig att minskningen av CO₂ kommer ske framåt.

GRAF 2. KOLDIOXIDAVTRYCK I PAB-ANPASSADE KREDITPORTFÖLJER I
FÖRHÅLLANDE TILL MARKNADSVIKTAT INDEX, %
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¹Den förväntade CO₂-banan, det vill säga hur fonden förväntar sig att minskningen av CO₂ kommer ske framåt.
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I graf 3 presenteras orsakerna till förändringen i
koldioxidavtryck mellan 2020 och 2021 för AP2:s
noterade portföljer för globala aktier och företagsobligationer. Här ingår även aktiemandat som inte
implementerat PAB:s ramverk, till exempel svenska
aktier. Av grafen framgår att den största delen av
minskningen kan hänföras till förändringar i fondens
innehav. Även företagen bidrar till minskningen.
Allteftersom bolagen i portföljen förbättrar och
ökar sin rapportering av koldioxiddata reviderar
AP2 även historisk data. Vid en jämförelse med
tidigare rapporter kan det därför finnas avvikelser.
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Samverkansgrupp
Genom en transparent rapportering med gemensamma mätetal för fondtillgångarnas koldioxidavtryck vill AP-fonderna visa på olika aspekter av klimatrisken, såsom tillgångsportföljernas känslighet
för exempelvis ett marknadspris på koldioxid.
AP-fonderna anser att gemensamma mätetal underlättar förståelse och jämförbarhet.
Sedan 2015 har AP-fonderna en samverkansgrupp
med representanter från varje AP-fond för att samordna fondernas redovisning av koldioxidavtryck.
Formler till alla mätetal finns på AP2:s webbplats.
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AP-fondernas årliga koldioxidavtryck beräknas
för portföljinnehav per den 31 december med
hjälp av senast tillgängliga koldioxiddata för bolagens direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta
utsläpp från energi (Scope 2).
Koldioxidexponering redovisas med följande
fyra mätetal:
1.

Totalt koldioxidutsläpp
Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp.

2.

Relativt koldioxidutsläpp
Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till portföljens marknadsvärde.

3.

Koldioxidintensitet
Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till summan av ägd andel av portföljbolagens omsättning.

4.

Portföljviktad koldioxidintensitet (TCFD)
Måttet summerar portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, det vill säga
ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande
till dess omsättning, baserat på respektive bolags andel av portföljen.

GRAF 3. ORSAKERNA TILL FÖRÄNDRING I KOLDIOXIDAVTRYCK
MELLAN 2020 OCH 2021, CO2E ( MILJONER TON )

1,40

ÄGARSTYRNING

Redovisa förändring av koldioxidutsläpp
Förändringar av en investeringsportföljs koldioxidavtryck kan ha två orsaker. Dels kan förändringen
bero på ändrade portföljinnehav, dels på att bolagens koldioxidutsläpp har förändrats.
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Genom att göra förändringar i portföljen,
exempelvis genom att sälja bolag med stora
koldioxidutsläpp och köpa bolag med mindre
utsläpp, kan det totala koldioxidavtrycket i portföljen minska. En sådan förändring medför att
portföljen är mindre exponerad mot exempelvis
förändringar i priset på koldioxidutsläppsrättigheter och att portföljens klimatrelaterade risk minskar. Samtidigt har ingen förändring av de totala
utsläppen av koldioxid till atmosfären skett, det
vill säga klimatrisken för världen har inte påverkats
av fondens köp och försäljning.
Det är först när bolag minskar sina faktiska
utsläpp som det sker en minskning av utsläpp i
atmosfären och en förbättring av klimatet uppstår.
AP2 arbetar aktivt som ägare genom att med olika
medel påverka portföljbolag att ställa om och
minska sina koldioxidutsläpp. Det sker genom dialoger med bolagen, ofta i samarbete med andra
globala investerare, där krav ställs på att bolagen
redovisar sina klimatrisker samt styrning, processer
och aktiviteter för att hantera dessa risker i enlighet
med TCFD. AP2 engagerar sig också som ägare i
dessa frågor (till exempel vid bolagsstämmor) och
har investeringsstrategier som innefattar klimatrelaterade risker och möjligheter.
Den noterade portföljens koldioxidavtryck
(Scope 1 och 2)
Det totala koldioxidutsläppet för AP2:s aktieportfölj
2021 är 1,1 (1,4) miljoner tCO₂e. Anledningen till att
avtrycket minskat med 20 procent är främst innehavsförändringar som bidrog med en minskning
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med 17 procentenheter. Bolagen bidrog med en
minskning med 3 procentenheter. Det relativa koldioxidutsläppet är 6 tCO₂e/mnkr, vilket kan jämföras med 2020 års intensitet som var 9 tCO₂e/mnkr.
Om avtrycket istället relateras till ägarandelen av
bolagens omsättning blir koldioxidintensiteten 10
tCO₂e/mnkr, vilket kan jämföras med 2020 års
intensitet som var 13 tCO₂e/mnkr.
AP2 redovisar också koldioxidavtrycket uppdelat
på Sverige, utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Det är stor skillnad i koldioxidintensiteten
mellan utvecklade och tillväxtmarknader, där bolag
på tillväxtmarknader är minst koldioxideffektiva.
För 2021 redovisar fonden en koldioxidintensistet
för tillväxtmarknader som ligger på 13 tCO₂e/
mnkr baserat på bolagens omsättning, medan
utvecklade marknader ligger på 7 tCO₂e/mnkr och
Sverige ligger på 6 tCO₂e/mnkr.
I enlighet med TCFD-ramverket redovisar fonden även ett portföljviktat mått på koldioxidintensitet. Detta är snarlikt ovan nämnda koldioxidintensitetsmått baserat på bolagens omsättning.
I tabellen på sidan 42 redovisas alla mätetal för
de olika marknaderna.
AP2 använder data från MSCI ESG Research och
Refinitiv för att beräkna koldioxidavtrycket. För
AP2:s koldioxidavtryck finns data tillgängligt för
99 procent av aktieportföljen. För de utvecklade
marknaderna är 77 procent rapporterade och 23
procent är uppskattade. Motsvarande siffror för
tillväxtländer är 69 procent respektive 31 procent,
samt för Sverige är 51 procent rapporterade och
49 procent uppskattade.
Koldioxidavtryck för andra tillgångsslag
AP2:s ambition är att så småningom kunna presentera ett koldioxidavtryck som inkluderar alla tillgångsslag. För 2021 har fonden beräknat koldioxidavtrycket från noterade aktier, globala

ANDRA AP-FONDENS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

PÅVERK ANSARBETE

INVESTERINGSPROCESSEN

företagsobligationer, skogs- och jordbruksfastigheter samt konventionella fastigheter. Det innebär att
68 (56) procent av AP2:s fondkapital mäts enligt
någon koldioxidindikator.
AP2:s onoterade fastighetsbolag har en koldioxidintensitet på 0,4 (0,6) tCO₂e/mnkr baserat på
marknadsvärde. Att koldioxidintensiteten minskat
beror främst på energieffektivisering men även på
minskad användning av ytor på grund av covid-19.
Fonden för dialoger med förvaltare av skogsfastigheter om beräkning av koldioxidinlagring respektive koldioxidutsläpp. Två av fondens förvaltare,
New Forests och Nuveen, har beräknat den totala
koldioxidinlagringen som finns lagrad i deras skogar. AP2:s andel av koldioxidinlagringen är 19,2
(12,3) miljoner tCO₂e. Ökningen beror på förvärv av
nya skogsfastigheter.
Under året har AP2:s förvaltare för jordbruksfastigheter genomfört en beräkning av investeringarnas koldioxidavtryck. Att genomföra en sådan
beräkning är komplext och det finns en akademisk
debatt kring metodval. Efter diskussioner med
ledande branschexperter och akademiska institutioner har dock en metodik tagits fram. Denna
baseras på direkta in- och utflöden (till exempel
bränsle, gödningsmedel, kemikalier och skörd) för
fastigheten och innefattar 70 olika produktionssystem med kombinationer av region, typ av gröda
och produktionssätt. Utsläppen beräknas sedan för
varje produktionssystem och summeras till en
totalsiffra för portföljen.
Även jordbruksfastigheternas koldioxidinlagring
beräknas, men endast för de brasilianska jordbruksfastigheterna och de stora områden som
avsätts för bevarande ändamål, så kallade legala
reservat och permanenta skyddsområden. Baserat
på dessa antaganden beräknas AP2:s andel av koldioxidinlagringen uppgå till 6,6 miljoner ton CO2e.
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Internt miljöarbete
AP2 arbetar på en rad olika sätt för att uppmärksamma och minimera miljöpåverkan i den egna
verksamheten.

AP2 har infört ett eget miljöledningssystem baserat på Göteborgs Stads miljödiplomering. Syste-

met har samma grundbegrepp som systemen ISO 14001 och EMAS, men är bättre anpassat till mindre
organisationer. Första diplomeringen skedde i januari 2009 och fonden har därefter årligen omdiplo-

merats. Från och med den 31 december 2020 slutade Göteborgs Stad att vara utfärdare av miljödiplomering och fonden valde då att arbeta vidare med sitt interna miljöarbete. En särskild miljögrupp driver fondens eget miljöarbete och miljöutbildning genomförs kontinuerligt för alla medarbetare.

Den egna miljöinventeringen visar att den största miljöpåverkan från AP2:s kontor kommer från

elenergianvändning samt koldioxidutsläpp i samband med resor. Interna mål har satts upp baserat på den interna miljöpolicyn, bland annat görs 98 procent av alla resor mellan Göteborg och
Stockholm med tåg.

Fonden har genomfört en workshop för alla anställda med syftet att minska resandet för att på

så sätt reducera koldioxidavtrycket, minska kostnaderna och förändra arbetssätt genom att till
exempel använda videomöten i större utsträckning.

Fondens arbete med att skapa en digital plattform som möjliggör flexibla arbetssätt har bland

annat resulterat i att utskriftsvolymen minskat kraftigt under de senaste åren.

AP2 har sedan 2015 ett grönt hyresavtal med hyresvärden Hufvudstaden. En handlingsplan har

tagits fram för att minska lokalernas miljöpåverkan, bland annat genom att enbart använda grön el
och genomföra åtgärder för att minska energianvändningen samt förbättra avfallshanteringen.

Visste du att...
•

AP2 mätte portföljens koldioxidavtryck för första gången 2009 och har rapporterat om

•

AP2 började analysera finansiella klimatrisker redan 2013.

•

AP2 har klimatrapporterat enligt TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial

•

Det första COP-mötet hölls i Berlin 1995. COP kommer från engelskans ”Conference of

detta sedan 2014.

Disclosures) rekommendationer sedan 2017, samma år som rekommendationerna
gavs ut.

the Parties” och är en konferens mellan de länder som anslutit sig till FN:s konvention

om klimatförändringar. COP-mötet äger rum varje år för att fatta beslut om implementeringen av konventionen och om åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.
Klimattoppmötet i Glasgow 2021 var det 26:e sammanträdet.
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Nyckeltal klimat
Klimat/Miljö
KOLDIOXIDAVTRYCK FÖR DEN NOTERADE AKTIEPORTFÖLJEN, SCOPE 1 OCH 2
Mätetal

2021

2020

2019

1. Totalt koldioxidutsläpp (miljoner tCO2e)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader
Förändring av portföljens totala koldioxidutsläpp i förhållande till föregående år (%)
– varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)
– varav förändring beroende på förändringar i bolagens utsläpp (%-enheter)

1,12
0,08
0,40
0,63
–20
–17,7
–2,6

1,35
0,08
0,53
0,74
–23
–24
1

1,74
0,13
0,66
0,95

2. Relativt koldioxidutsläpp (tCO2e/mnkr)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader
3. Koldioxidintensitet (tCO2e/mnkr)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader

4. Portföljviktad koldioxidintensitet (TCFD) (tCO2e/mnkr)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader
Förändring av portföljens koldioxidintensitet (TCFD) i förhållande till föregående år (%)
– varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)
– varav förändring beroende på förändringar i bolagens utsläpp (%-enheter)
Marknadsvärdet av fondens portfölj som täcks in av CO2e-data (mdkr)
Andel av aktiekapitalet som det finns data för (%)

5,93
1,97
4,25
12,08

9,75
6,11
7,39
13,49

9,65
4,66
7,93
16,67
–30
–11,8
–18,5
193
99

8,20
2,28
6,92
14,01

11,50
5,45
10,21
17,38

12,85
3,99
11,74
20,35
–15
–15
0
164
96

11,52
3,93
9,34
20,33

13,25
7,21
11,55
20,21

MILJÖDATA

Interna miljöindikatorer
El, kWh
Förnybar el, %
Kopieringspapper, inköpt (A4), kg
Antal utskrifter
Tjänsteresor
Andel tågresor mellan Göteborg
och Stockholm, %
Utsläpp av växthusgaser från:
Tåg inrikes, ton CO2e
Flyg inrikes, ton CO2e

Flyg utrikes, ton CO2e

2021

2020

2019

64 928
100
0
15 666

80 000
100
0
31 000

128 300
100
191
70 900

98

98

97

0

0

0

0

2

187

0

0

1

15,20
5,11
14,82
23,13

151
94

Koldioxidmåtten från och med 2020 och framåt är baserade på ett bredare universum av koldioxiddata samt en förfinad metod för skattning av koldioxidutsläpp
från bolag som inte rapporterar. Allt eftersom bolagen i portföljen förbättrar och ökar sin rapportering av CO2-data reviderar AP2 även historisk data. Vid en jämförelse mot tidigare rapporter kan det därför finnas avvikelser.
1. Totalt koldioxidutsläpp. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp.
2. Relativt koldioxidutsläpp. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till portföljens marknadsvärde.
3. Koldioxidintensitet. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till summan av ägd andel av portföljbolagens omsättning.
4. Portföljviktad koldioxidintensitet (TCFD). Måttet summerar portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, det vill säga ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande till
dess omsättning, viktat baserat på respektive bolags andel av portföljen.
Formlerna för ovanstående mätetal finns tillgängliga på fondens webbplats.
CO2e (koldioxidekvivalent) är en måttenhet som gör det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser.
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Ägarstyrning
Aktieägares engagemang och intresse för bolagens långsiktiga utveckling
är en viktig förutsättning för bättre värdetillväxt. Som långsiktig ägare har
Andra AP-fonden en betydelsefull funktion att fylla på världens kapitalmarknader. Fonden är en ansvarsfull och engagerad ägare och arbetar
aktivt med frågor som syftar till en professionell ägarstyrning, god etik och
miljöhänsyn samt till att utveckla god sed i kapitalförvaltningsfrågor.

En stor del av AP2:s kapital placeras i aktier i
svenska och utländska bolag, och fonden blir därigenom en betydelsefull aktieägare. Fonden är
dessutom opolitisk och oberoende, både vad gäller ägarsfärer och i sin särställning bland svenska
myndigheter, vilket gör att fonden har möjlighet
att agera som en engagerad och långsiktig ägare.
Utgångspunkten för AP2:s strategi är uppdraget
Bakgrunden till fondens arbete med ägarstyrning
återfinns i det övergripande uppdraget. En förväntan på ett ansvarsfullt ägande framgår av
lagen för AP-fonderna. Där anges att fondernas
förvaltning ska ske på ett föredömligt sätt genom
ansvarsfulla investeringar och genom ett 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.

ANDRA AP-FONDENS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

En första framgångsfaktor för att kunna agera
som ansvarsfull ägare är identifiering av de områden där fondens insatser bedöms ha störst möjlighet att påverka och göra störst nytta. I nästa
steg ska det finnas realistiska möjligheter att
fokusera resurser till dessa områden. Med detta
som utgångspunkt har AP2 formulerat:
•

Tio ägarprinciper inom vilka fonden
bedömer det viktigt att ha en ståndpunkt
och agera utifrån dessa gentemot bolag.
Principerna utgår från bedömningen att
de största riskerna ur ett ägarstyrningsperspektiv rör ett bolags aktieägarskydd
och dess effektiva styrning.

•

Ägarstyrningsstrategin som beskriver på

vilket sätt fonden i nästa steg väljer att
påverka de bolag där risken bedöms vara
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stor inom ett eller flera av principområdena. De främsta verktygen för en institutionell förvaltare som AP2 är röstning,
dialog och samverkan med andra institutionella ägare och genom gemensamma initiativ.
•

Mål och mätetal för att så långt som möjligt kunna kvantifiera måluppfyllnad och,
i bästa fall, uppnådd effekt. Det senare är
betydligt mer utmanande och har därför
en längre tidshorisont.

Röstning som främsta verktyg
Ägarprinciperna styr röstningen
Bolagsstämman är det främsta forumet för aktieägarna att utöva sitt inflytande. Att som aktieägare
använda sin rösträtt på stämman är en av de viktigaste möjligheterna att påverka ett bolag. Därför är AP2 aktiv på både svenska och utländska
stämmor. Fondens aktiviteter gentemot noterade
bolag omfattar ett aktivt deltagande både inför

och på svenska och utländska bolagsstämmor
samt dialog med styrelser och ledningar i fondens portföljbolag.
AP2:s operativa arbete med ägarstyrningsfrågor tar sin utgångspunkt i fondens tio ägarprinciper, vilka ska ses som riktlinjer snarare än
fasta regler. Ägarprinciperna gäller främst
börsnoterade bolag och utgår från fondens syn
på bolagens struktur för aktieägarskydd och
effektiv styrning.
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Riktlinjer för röstning
I syfte att öka förståelsen för vad AP2 förväntar
sig av bolag inom områden som hållbarhet och
ägarstyrning, har under året Riktlinjer för röstning formulerats i tillägg till befintlig Ägarpolicy.
Riktlinjerna utgår från fondens tio ägarprinciper,
se sidan 45, och fonden strävar på detta sätt efter
att ytterligare tydliggöra olika ställningstaganden
på såväl svenska som utländska stämmor. Läs mer
på fondens webbplats genom att scanna QR-koden på denna sida.
Aktieägarförslag relaterade till hållbarhet
Utöver sedvanliga stämmoförslag rörande främst
ersättningar, utdelning och styrelsesammansättning, har aktieägarförslag inom en rad områden
relaterade till hållbarhet lagts under årets stämmor såväl i Sverige som globalt. Några exempel:
•

•

Aktieägarförslag som syftar till att fasa ut

bankers kolfinansiering har framlagts på
både svenska och globala stämmor. AP2
stöttar generellt denna typ av förslag förutsatt att bolagen inte redan gjort utfästelser i denna riktning eller aktivt visat ett
engagemang i klimatfrågan.
På framförallt den amerikanska markna-

den har frågor kring mångfald, inkludering och transparens avseende lobbyingaktiviteter och politiska donationer varit
fortsatt centrala områden, där fonden
stöttat flera aktieägarförslag som krävt
utökad rapportering.
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•

AP2 stöttade också aktieägarförslag vid
Amazons stämma, som syftade till att
företaget ska publicera en rapport om
riskerna med bolagets produkter och
tjänster kring videoövervakning.

•

Aktieägarförslag till Facebook som rörde
bättre information om bolagets hantering
av risker för exploatering av barn på företagets plattformar, vilket stöttades av AP2.

•

Globalt ökar aktieägares efterfrågan på

presentationer av bolagens planer för
reducering av växthusgasutsläpp, koldioxidneutralitet och klimatrelaterad finansiell rapportering, något som AP2 stöttar
aktivt både genom röstning och medverkan i intresseorganisationer.

Ägarstyrning i svenska bolag
Aktiv ägare under covid-19
AP2 och andra institutionella ägare har under
många år haft en bra och konstruktiv dialog med
de svenska börsbolagen, bland annat angående
många av de frågor som behandlas på bolagsstämmorna.
Under året har fondens ägarstyrningsarbete
fortsatt påverkats av covid-19, då den absoluta
majoriteten av bolagsstämmor inte kunnat
genomföras fysiskt utan i digital form. Detta har
förstås inneburit en begränsad interaktion mellan
aktieägare och bolagen på själva stämman, men
dialogarbetet med bolagen inför stämmorna har
inte påverkats utan istället kunnat intensifieras
under perioden.
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Röstar för 86 procent av den svenska portföljen
Fonden har aktieinnehav i drygt 170 svenska
noterade bolag. Av praktiska skäl har fonden
bedömt att det är alltför resurskrävande att närvara och rösta på samtliga stämmor i den svenska
aktieportföljen.

Närvaro på stämmor
Urvalet av bolag, där fonden närvarar vid

stämman, sker främst utifrån ett antal kriterier:
•

Bolag som är bland fondens

•

Bolag där fondens röstandel är

•

Bolag där fonden är bland de

•

Bolag med kontroversiella frågor

20 största innehav.
minst 0,3 procent.

tio största ägarna.
på dagordningen.

LÄS RIKTLINJER FÖR RÖSTNING
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AP2:s ägarstyrning
Varför ägarstyrning?

Hur arbetar AP2 med
ägarstyrning?

Vad fokuserar AP2 på?

Uppdrag/risk

Ägarpolicy

AP2:s uppdrag är att
begränsa effekterna på
pensionerna av den
automatiska balanseringen.

AP2:s Ägarpolicy
utgår från uppdraget.

Den totala risknivån ska
vara låg. Fondmedlen
ska vid vald risknivå placeras så att långsiktigt
hög avkastning uppnås.
Uppdraget innehåller
ett krav på en föredömlig förvaltning genom
bland annat ett ansvarsfullt ägande.

Ägarstyrningsarbetet
ska främst fokusera
på bolag och områden där fonden har
störst möjlighet att
påverka och göra
störst nytta.
Tio ägarprinciper
baserade på ett bolags
aktieägarskydd och
en effektiv styrning
utgör grunden för
arbetet.

Sammantaget röstade AP2 under 2021 på 134
(110) bolagsstämmor i svenska börsbolag. Marknadsvärdet för fondens innehav i dessa bolag motsvarar 86 (75) procent av fondens totala innehav i
svenska noterade aktier uttryckt i marknadsvärde.
Utvecklingen av antal stämmor där fonden röstar, och hur stor del dessa bolag utgör av den
totala svenska aktieportföljen, framgår av tabellen
på sidan 50. Den ökade röstningsfrekvensen under
den senaste femårsperioden är ett resultat av fondens ambition att närvara på ett ökat antal stämmor. Detta har också inneburit ett ökat engage-
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Aktieägarskydd

Effektiv styrning

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kapitalstruktur
Bolagsstruktur
Rösträtt
Revisorns roll
Information och informationsgivning
Hållbarhet

7.
8.
9.
10.

Riskhantering och riskkultur
Styrelse och valberedning
Ledning och ledningsersättning
Företagskultur och affärsetik

mang i de något mindre bolagen, där fonden är
bland de största ägarna.
Förslag och områden där AP2 röstat emot
lagda förslag
Fonden röstade under 2021 emot förslag till incitamentsprogram riktade till personal och/eller
ledande befattningshavare i 24 (14) svenska bolag.
Bolag som lade fram förslag till incitamentsprogram som antingen innehöll matchningsaktier, på
annat sätt var subventionerade utan krav på särskild målbestämd prestation eller saknade tydligt

Vad mäts i form av
resultat?

Ägarstyrningsstrategi

Måluppfyllnad

Röstning i svenska och
utländska bolag.

Utfallsrelaterade mål
(mätbara effekter).

Dialog med bolag.

Processrelaterade mål
(utveckling interna
processer).

Bidra till utveckling av god
ägarstyrning.

kommunicerade prestationsmål, var Addlife, Alligator, Ascelia Pharma, Atlas Copco, BioGaia, Bufab,
Calliditas, Camurus, Cantargia, Concentric, Eolus,
Epiroc, Evolution Gaming, Hexagon, Investor,
Lagercrantz Group, NP3, Oasmia Pharmaceutical,
Re:newcell, Sobi, Tobii, Vicore Pharma, Xbrane
Biopharma och Xspray Pharma. Dessa bolags förslag till incitamentsprogram röstade fonden därför
nej till.
AP2 röstade också nej till fyra föreslagna incitamentsprogram riktade till styrelseledamöter i
bolagen Bonesupport, Calliditas, Oncopeptides

och Vicore Pharma, då fonden förespråkar fast
arvodering till styrelseledamöter. Generellt stödjer fonden dock ersättning i form av aktier som
en del av styrelsearvodet, förutsatt att den inte är
rörlig utan utgör en del av beslutat fast arvode.
På Evolution Gamings ordinarie stämma röstade fonden emot samtliga föreslagna styrelseledamöter, eftersom föreslagen styrelse inte hade
någon kvinnlig ledamot. Under hösten hölls dock
en extrastämma där styrelsen utökades med en
ledamot och fonden röstade för den kvinnliga
ledamot som då föreslogs.
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Fonden röstade inte för något förslag lagt av
andra aktieägare. På både SEB:s och Swedbanks
stämmor framlades aktieägarförslag kring exkludering av företag som låntagare i bankerna i de
fall bolagens huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen. AP2 röstade emot båda
förslagen med motiveringen att båda bankerna
tydligt kommunicerat sin strävan att ligga i linje
med Parisavtalet. Fonden röstade även emot
Aktiesparares Riksförbunds förslag om en eventuell skadeståndsprocess mot tidigare företrädare i Swedbank, baserat på analyserna av de
juridiska förutsättningarna utförda av Clifford
Chance, Baker McKenzie Advokatbyrå och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Utöver detta röstade fonden för samtliga styrelsers och valberedningars förslag.
Fortsatta dialoger kring incitamentsprogram
Under året har AP2 haft fortsatt fokus på ersättningsfrågor och har, i syfte att påverka föreslagna program i önskad riktning, också utökat
antalet förda dialoger med styrelser angående
utformningen av bolagens föreslagna incitamentsprogram.
Rent generellt har fonden sett en utveckling av
incitamentsprogrammens innehåll, vilken ligger i
linje med de krav som AP2 och andra institutionella ägare ställer på denna typ av rörliga ersättningar. Programmen är i allt högre grad prestationsbaserade och takbegränsade, innehåller ofta
ett eget risktagande för deltagarna genom någon
form av egen ekonomisk insats och medför en
kostnad för aktieägarna som vanligtvis är känd
och begränsad.
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I fondens Riktlinjer för röstning poängteras vikten av att incitamentsprogram ska innehålla tydliga och uppföljningsbara prestationskrav med
utgångspunkt i bolagets långsiktiga strategi.
Prestationskrav vars enda koppling är till den
allmänna börsutvecklingen, exempelvis genom
att använda ett absolut så kallat TSR-mått (Total
Shareholder Return), bedöms inte ta tillräcklig
hänsyn till bolagets specifika strategi eller risker
och stöds därför bara i undantagsfall av AP2.
Vidare stödjer AP2 generellt inte förslag som
innehåller någon form av subvention, exempelvis
så kallade matchningsaktier eller subventionerade
premier vid optionsprogram. Av fondens Riktlinjer
för röstning framgår fler ställningstaganden
rörande bland annat incitamentsprogram, vilka ligger till grund såväl för proaktiv dialog med bolagen som för fondens röstning på stämmor.
Fokus på mångfald i valberedningsarbetet
AP2 ser positivt på att vara representerad i valberedningar i bolag, eftersom detta innebär en viktig
möjlighet att utöva ägarinflytande. Fonden har
som policy att tacka ja till alla förfrågningar om
valberedningsuppdrag. Fondens Ägargrupp fattar
beslut om vem som ska representera fonden baserat på vem som är bäst lämpad för uppdraget.
Eftersom valberedningarna oftast består av de tre
till fem största ägarna i ett bolag, varierar fondens
valberedningsuppdrag beroende på fondens
ägarandelar i bolagen.
AP2 har under flera år betonat vikten av en
ökad andel kvinnor i börsbolagens styrelser, vilket särskilt beaktas vid medverkan i valberedningsarbeten och framhålls i fondens Riktlinjer för
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röstning. Fonden menar vidare att valberedningarna bör lägga fast en konkret plan för arbetet
med att uppnå en god styrelsesammansättning
bland annat avseende kön, ålder, bakgrund, erfarenhet och kompetens.
Under året har fonden fortsatt att fokusera på
frågor rörande mångfald och framförallt andelen
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kvinnor i styrelser. Bolagsstyrelsernas arbete i
denna fråga följs upp för varje bolag vars stämma
fonden har för avsikt att närvara på. På bolagsstämmor röstar fonden mot förslag till styrelser
som inte innehåller någon kvinnlig ledamot.
Svensk kod för bolagsstyrning har uttryckt en
ambitionsnivå för könsfördelningen i börsbolagens

ANDELEN KVINNLIGA STYRELSELEDAMÖTER I
SVENSKA BOLAG DÄR AP2 RÖSTAT UNDER 2021
Antal bolag med andel
kvinnor 0–19%:
13%
Antal bolag med andel
kvinnor 20–39%:
46%
Antal bolag med andel
kvinnor >40%:
41%

VALBEREDNINGAR DÄR ANDRA AP-FONDEN DELTAGIT
INFÖR ÅRSSTÄMMORNA 2021
Andel
Total förändkvinnor Antal nyvalda
ring jfrt med
Bolag
i styrelsen, %
kvinnor* föregående år*

Better Collective
Catena Media
Coor Service Management
Genovis
IAR Systems
Kambi
Loomis
Trelleborg
Totalt åtta valberedningar

33
28
43
20
17
40
50
43
34

1
2
0
0
1
0
1
1
6

1
2
0
0
0
0
1
0
4

*Förändringen avser jämförelse med föregående årsstämma, inte eventuell extrastämma mellan årsstämmor.
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styrelser. Ambitionsnivån innebär att respektive
kön ska utgöra minst cirka 40 procent av stämmovalda ledamöter. Av de bolag vars stämmor
AP2 har röstat på i år, har 41 procent uppnått
denna nivå vad gäller andelen kvinnliga styrelseledamöter.
Inför bolagsstämmosäsongen 2021 var AP2
representerad i valberedningarna för IAR Systems och Catena Media, som ordförande, samt i
Better Collective, Coor Service Management,
Genovis, Kambi, Loomis och Trelleborg.
I enlighet med fondens ägarpolicy har årets
valberedningsarbeten bland annat prioriterat
en ökad mångfald i styrelser. Enligt fondens
bedömning har frågan haft en central plats i
valberedningarnas diskussioner kring hur styrelsernas fortsatta utveckling kan gynnas av en
högre grad av mångfald. Trots detta uppfyller
dock inte alla bolag den uttalade ambitionsnivå
som Svensk kod för bolagsstyrning ger uttryck
för rörande jämn könsfördelning, vilket framgår
av diagrammet ovan.
Inför bolagsstämmosäsongen 2022 är AP2
representerad i valberedningarna för IAR Systems
som ordförande samt i Better Collective, Catena
Media, Coor Service Management, Episurf, Genovis,
Kambi, Loomis och Netel.
Fondens Kvinnoindex för 2021 visar att andelen kvinnor i styrelser i bolag noterade på Nasdaq Stockholm nu uppgår till 34,5 (33,7) procent.
Läs mer om fondens Kvinnoindex på sidan 51.
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Individuella val
AP2 har under ett par års tid engagerat sig i frågan om individuella val av styrelseledamöter i
svenska bolag. Fonden vill att alla aktieägares
röster ska kunna räknas och uppmanar därför
bolag med stort utländskt ägande att möjliggöra för dessa ägare att välja styrelseledamöter
individuellt. Fonden kan konstatera att fler
bolag nu både utformar kallelser och fattar
beslut på stämman så att valet av ledamöterna
görs individuellt. Årets poströstningsförfarande
har ytterligare bidragit till denna trend.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Aktiebolagslagens regler kring innehållet i riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
har under 2021 kompletterats med bestämmelser
från Kollegiet för svensk bolagsstyrning rörande
bland annat publicering av ersättningsrapport.
Denna typ av samlad ersättningsrapportering ger
en betydligt förbättrad möjlighet till analys av
beslutade ersättningar och underlättar fondens
dialoger med styrelser. Årets dialoger har därmed
fortsatt kretsat kring att förmedla AP2:s syn på
rimliga och väl avvägda ersättningar, såväl fasta,
rörliga som extraordinära, men även på pensioner
och övriga förmåner.
AP2 har återkopplat till ett flertal bolag, där fonden anser att bolagens riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i något avseende inte
ligger i linje med fondens Riktlinjer för röstning.
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Ägarstyrning i utländska bolag
Utländska stämmor
På utländska marknader har fonden under 2021
röstat i bolag i 34 länder, framförallt i USA, Japan,
Frankrike, Tyskland, Kina, Storbritannien, Kanada,
Nederländerna, Australien, och Irland. Det är
främst det globala aktieindexet MSCI som utgör
urvalskriteriet för vilka bolag fonden röstar i. Det
finns också andra kriterier, som till exempel att
fonden har en dialog med bolaget i någon fråga
och/eller att fonden lagt ett aktieägarförslag till
stämman.
Fonden har de senaste åren successivt ökat sin
röstning i globala bolag och under året röstade
fonden på 1 092 (1 006) utländska bolagsstämmor.
Detta motsvarar 53 (38) procent av fondens globala portfölj uttryckt i marknadsvärde.
Fonden använder, tillsammans med AP1, AP3
och AP4, en extern part för det praktiska röstningsförfarandet där röstning sker baserat på fondernas ägarpolicyer. De flesta frågorna hanteras
automatiskt via röstningsplattformen men vissa
frågor, till exempel ersättningsfrågor och aktieägarförslag, skickas till fonderna för en manuell
bedömning. Varje fond tar själva beslut om hur de
ska rösta. Varje månad publicerar AP2 en detaljerad redovisning över hur fonden röstat i de utländska bolagen. Läs mer på www.ap2.se
Andelen förslag där fonden röstade emot
respektive bolagsstyrelses rekommendation minskade under 2021, vilket framförallt är hänförligt till
röstning på stämmoförslag rörande japanska
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GLOBAL RÖSTNING PER REGION 2021, %

USA, 39%

Japan, 22%

Storbritannien, 5%
Australien, 4%
Kina, 4%

Frankrike, 3%

Tyskland, 3%
Kanada, 2%

Nederländerna, 2%
Irland, 2%

Övriga, 14%

Antal stämmor

Antal länder

Styrelseförslag

Aktieägarförslag

Röstandel för

Röstandel för

1 092

13 396
82%

Röstandel emot

18%

34

360

52%

Röstandel emot

48%
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bolags styrelsesammansättning. AP2:s röstning
stödjer från och med 2021 den japanska kodens
krav vad gäller antalet externa ledamöter, och fonden kan konstatera att allt fler bolags styrelseförslag också ligger i linje med koden. Då Japan är en
väsentlig del av fondens globala röstning, blir
effekten att andelen röster emot styrelsens rekommendationer minskar.
Inlett röstning i kinesiska bolag
Under 2021 har fonden inkluderat utvalda bolag
noterade på den inhemska marknaden i Kina, så
kallade A-aktier, i sitt röstningsunivers. Fonden
har därmed röstat på 15 inhemska kinesiska
bolags års- och extrastämmor.
Styrelseförslag framlagda på stämmor behandlar delvis andra områden än de som är typiska för
bolag i Europa och USA. AP2 röstade bland annat
emot styrelseförslag där:
•

Föreslagen styrelse inte hade någon

•

Emissionsmandatet bedömdes onödigt

•

Lånegarantier inneburit ett åtagande

•

Föreslagen revisor levererat hög andel
icke-revisionsnära tjänster till bolaget.

•

kvinnlig ledamot.
stort.

som överstiger ägarandel.

Bristfällig information gällande före-

slagna förändringar i bolagsordningen.

Ägarstyrning i inhemska kinesiska bolag är ur
flera perspektiv utmanande, men den successiva
utveckling som ändå sker, möjliggör i växande
utsträckning en aktiv ägarstyrning från institutionella investerare.
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Brev till utländska bolag
Tillsammans med andra internationella investerare har fonden under året varit engagerad i ett
flertal ägardialoger med bolag. I syfte att ytterligare förbättra kommunikationen med fondens
utländska portföljbolag, skriver AP2 årligen brev
till cirka 50 bolag och förklarar hur fonden ser på
engagerat ägande och vikten av att utöva rösträtten. Fonden förklarar i dessa brev också bakgrunden till varför den inte stött styrelsernas
rekommendationer på vissa punkter. Breven har
resulterat i ytterligare kontakter med bolagen
via brev, men också i telefonmöten.
AP2 har även under året skickat brev till tio
kinesiska bolag, där fonden inte stöttat alla styrelseförslag på bolagens stämmor. Breven klargör fondens uppdrag och ägarstyrningsarbetets
betydelse, men framförallt bakgrunden till röstningen på stämmorna. Ambitionen är att på
detta sätt vara transparent och bidra till utveckling av god ägarstyrning i Kina, men också att på
sikt skapa förutsättningar för dialog.
Samarbete med andra investerare
Förutom samarbetet mellan AP-fonderna i Etikrådet är AP2 medlem i samt stödjer olika svenska
och internationella initiativ inom miljö, etik och
ägarstyrning. Fonden samarbetar även med
andra investerare för att påverka ny lagstiftning,
främst inom ägarstyrning. Dessa samarbeten blir
allt viktigare för att kunna påverka och åstadkomma förändringar, och därmed långsiktigt
förbättra aktieägarvärdet.
Under 2021 hade AP2, tillsammans med en
grupp andra europeiska kapitalägare, fortsatt
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dialog med främst amerikanska bolag angående
höga ersättningar. Läs mer om AP2:s medlemskap och initiativ på fondens webbplats.
År 2016 bildade Asian Corporate Governance
Association (ACGA) en arbetsgrupp med de
institutionella investerare som hade särskilt
intresse för Japan. Denna arbetsgrupp samlade
drygt 30 av ACGA:s medlemmar med ett totalt
förvaltningskapital på nära 30 biljoner amerikanska dollar.
Under 2021 inledde arbetsgruppen ett nytt
påverkansinitiativ – att föra en målmedveten och
strukturerad dialog med en utvald grupp stora
japanska börsnoterade företag på medellång till
lång sikt. Utifrån medlemmarnas information valde
arbetsgruppen ut sex företag från en rad sektorer,
inklusive biltillverkare, specialkemikalier, industrimaskiner, diversifierade banker och fritidsprodukter. Varje företag är globalt viktigt i sin sektor och
står inför en rad strategiska styrnings- och affärs-

Visste du att...
•

AP2 röstat på drygt 1 200 svenska

och 9 000 utländska bolagsstämmor

sedan starten 2001.
•

AP2 varit representerad i över 150

svenska valberedningar under
samma tid.
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EXEMPEL PÅ FORMULERADE MÅL FÖR 2021 ÅRS ÄGARSTYRNINGSARBETE
FÖRDELAT PÅ FONDENS TILLGÅNGSSLAG, %

utmaningar. Genom att bygga upp förtroende och
förståelse strävar gruppen efter att stödja utvecklingen av varje företags styrnings- och hållbarhetspraxis och bidra till att öka deras företagsvärde.
AP2 deltar aktivt både i detta initiativ och i
arbetsgruppens övriga arbete. Dialogen med
dessa bolag kommer att fortsätta under 2022.
Fortsatt fokus på transparens
AP2 noterar ett fortsatt ökat fokus på transparens och rapportering i flera nya regelverk. Fonden följer bland annat utvecklingen av EU:s ramverk vad gäller transparens och rapportering för
den finansiella sektorn (Disclosureförordningen),
även om AP-fonderna inte omfattas av dessa
regleringar. Läs mer på sidan 13.
Måluppfyllnad inom fondens ägarstyrningsarbete
2021 års mål
Fondens ägarstyrningsarbete utgår från uppdraget och sker i praktiken framförallt utifrån de tio
ägarprinciperna (se sidan 45). I samband med att
fondens strategi- och handlingsplan årligen
beslutas, fastställs också mål och mätetal för planerat ägarstyrningsarbete. Dessa syftar till att på
olika sätt bidra till en förändring som ligger i linje
med ett ansvarsfullt och aktivt ägande. En sådan
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Onoterade tillgångar 27%, mål:
- Bidra till utveckling mot ökad
transparens inom onoterade
tillgångar

Svenska aktier 9%, mål:
- Röstning på 100 svenska stämmor
- Upprätta Riktlinjer för röstning
- Digitalisera intern process

Globala aktier 33%, mål:
- Röstning på 1 000 globala stämmor
- Upprätta Riktlinjer för röstning
- AP-fondgemensamt utskick till bolag
i syfte att tydliggöra orsak till röstning
- Aktivt rösta nej i frågor som inte
uppfyller fondens krav
- Utveckling av intern process för identifiering
av bolag för dialog
- Upphandling av global röstningsrådgivare
- Utveckla dialogsamarbete med andra investerare

Kinesiska aktier 2%, mål:
- Börja rösta i kinesiska bolag (s.k. A-aktier)
- Formalisera framtida rutin för dialog med bolagen

önskad effekt kan vara utmanande att kvantifiera,
har definitivt en lång tidshorisont och är ofta en
kombination av flera oskiljbara delar.
Exempelvis visar den 20-åriga sammanställningen av fondens Kvinnoindex en utveckling åt
önskat håll, vilket förmodligen är en sammantagen
effekt av många ägares samlade agerande i valberedningar och genom röstning på bolagsstämmor
under en lång tid. För AP2:s del har denna fråga
varit central i ägarstyrningsarbetet från start, vilket
förmodligen bidragit till utvecklingen.

- Aktivt rösta nej i frågor som inte uppfyller fondens krav
- Reaktiva dialoger med bolag inför stämman
- Delta i valberedningar där fonden tillfrågas

Obligationer 29%, mål:
- Utreda behov av process för dialog med
bolag där fonden enbart äger obligationer

Mätning av förändringar över tid
I syfte att åskådliggöra och mäta förändringar
inom frågor identifierade ur ett ägarstyrningsperspektiv i fondens globala portfölj, har
den interna processen utvecklats under året.
Samma ägarstyrnings- och mångfaldsfaktorer
som identifierats som väsentliga i urval och värdering av bolag i fondens interna investeringsprocess, mäts löpande inom ramen för fondens
ägarstyrningsarbete för varje portföljbolag.

Såväl årligt utfall som utvecklingen av dessa
mätetal blir ett verktyg för att finna bolag där
dialog bör initieras, men också ett framtida sätt
att åskådliggöra den långsiktiga förändring i
bolagens agerande som arbetet syftar till.
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Nyckeltal ägarstyrning

MÅNGFALD

GLOBAL RÖSTNING PER MARKNAD, %

Andra AP-fonden redovisar följande nyckeltal inom ägarstyrning: röstning på bolagsstämmor, sammanfattning av
beslut i svensk respektive global röstning, röstning per marknad samt valberedningar.

USA, 35%

Frankrike, 3%

Sverige, 11%

Kanada, 2%

Japan, 19%

Tyskland, 3%

Storbritannien, 4%
Australien, 4%
Kina, 3%

RÖSTNING PÅ BOLAGSSTÄMMOR 2017–2021

Röstning på stämmor (års- och extra) i Sverige,
antal
– motsvarar %-andel av antal bolag i den svenska
noterade portföljen
– motsvarar %-andel av fondens totala innehav i
svenska noterade aktier (marknadsvärde)
Röstning på utländska stämmor (års- och extra),
antal
– motsvarar %-andel av antal bolag i den globala
noterade portföljen
– motsvarar %-andel av fondens totala innehav i
globala noterade aktier (marknadsvärde)
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2021

2020

2019

2018

2017

134

110

85

89

51

60

52

44

51

31

86

75

73

81

69

1 092

1 006

865

816

769

52

44

37

35

32

53

38

33

31

40

VALBEREDNINGAR

2021

2020

Svenska valberedningar där AP2 arbetat, antal

8

9

Andel kvinnor i svenska bolagsstyrelser där
AP2 arbetat i valberedningen, %

34

30

Andel nyvalda kvinnor i svenska bolagsstyrelser där AP2 arbetat i valberedningen, %

67

50

Nederländerna, 2%
Övriga, 14%

Andelen beräknas på marknadsvärden per 31 december varje år.

SVENSK RÖSTNING, SAMMANFATTNING AV BESLUT
FRÅGA

Styrelseledamöter och ansvarsfrihet
Incitamentsprogram
Fastställa bokslut, utse revisorer etc
Skydd mot övertagande
Kapitalstruktur, organisation, förvärv
Miljö och hälsa
Bolagsstyrning
Socialt och mänskliga rättigheter
Totalt
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GLOBAL RÖSTNING, SAMMANFATTNING AV BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG

AKTIEÄGARES FÖRSLAG

Antal

AP2 för

AP2 emot

Antal

304
185
401
148
192
1 230

303
158
401
148
192
1 202

1
27
28

1
1
2
5
2
11

FRÅGA

AP2 för AP2 emot

-

1
1
2
5
2
11

Styrelseledamöter och ansvarsfrihet
Incitamentsprogram
Fastställa bokslut, utse revisorer etc
Skydd mot övertagande
Kapitalstruktur, organisation, förvärv
Miljö och hälsa
Bolagsstyrning
Socialt och mänskliga rättigheter
Totalt

STYRELSENS FÖRSLAG

AKTIEÄGARES FÖRSLAG

Antal

AP2 för

AP2 emot

Antal

8 789
1 439
1 951
112
1 086
19
13 396

8 063
606
1 483
47
783
15
10 997

726
833
468
65
303
4
2 399

139
24
109
31
32
25
360

AP2 för AP2 emot

56
8
72
20
17
15
188

83
16
37
11
15
10
172

50

UPPDR AG OCH MÅL

HÅLLBARHETSARBETE

PÅVERK ANSARBETE

INVESTERINGSPROCESSEN

KLIMAT

ÄGARSTYRNING

MÅNGFALD

MÄNSKLIGA R ÄTTIGHETER

GRI INDEX

usFo k d e
å
omr

Mångfald – en fråga som
fonden arbetat med i 20 år
Att öka andelen kvinnor i styrelser och företagsledningar var en av de
första ägarfrågor som fonden började arbeta med. Sedan dess har mångfaldsarbetet på Andra AP-fonden utvecklats till att innefatta hela verksamheten. Fonden fortsätter att bidra till en positiv utveckling genom dialoger
med bolag rörande urvalsprocesser till styrelser och ledningsgrupper, och
idag finns också investeringar kopplade till mångfald och jämställdhet.
I fondens egenutvecklade index är mångfald en av faktorerna.

Kvinnoindex
Med sitt årliga Kvinnoindex vill AP2 sprida kunskap, bidra till dialog och en saklig debatt, men
framförallt öka andelen kvinnor i styrelser och
ledningar. Fonden anser att ett bredare rekryteringsunderlag bidrar till mångfald, något som
får en positiv påverkan i styrelser och ledningar.
Med större mångfald i bakgrund och erfarenheter, rätt förutsättningar och ledarskap blir
grupper mer innovativa och kreativa, vilket i sin
tur skapar välmående och framgångsrika företag.
Sedan 2003 har fonden, tillsammans med Nordic
Investor Services, genomfört studien som mäter
andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företags-
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ledningar och styrelser i noterade bolag. Informationen från Kvinnoindex används i fondens
ägarstyrningsarbete och följs upp på de årsstämmor som fonden närvarar vid under året.
Kvinnoindex för 2021 visar att andelen kvinnor i styrelser och ledningsgrupper i bolag
noterade på Nasdaq Stockholm är den högsta
någonsin. Andelen kvinnliga styrelseledamöter
ökar återigen och uppgår nu till 34,5 (33,7)
procent. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper fortsätter också att öka och årets
ökning, från 24,3 till 26,0 procent, är den största
mätt i procentenheter sedan undersökningarna
inleddes.

Trots att andelen kvinnliga styrelseledamöter
ökar är andelen kvinnliga styrelseordförande
oförändrat 8,6 procent, vilket är lägre än den
hittills högsta noteringen på 10,2 procent som
uppnåddes 2019. Andelen kvinnor som är VD
ökar tydligt med 2,3 procentenheter och uppgår
nu till 12,7 procent.
Valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor.
Bolag helt utan valberedning har lägre andel
kvinnor i styrelsen än övriga bolag. Läs hela
rapporten på AP2:s webbplats genom att
scanna QR-koden.
Mångfald i egenutvecklade index
AP2 har utvecklat flerfaktorindex för internt förvaltade globala aktier och företagsobligationer. I
indexkonstruktionen inkluderas bland annat
exponering mot olika ESG-faktorer som jämställdhet och andel kvinnor i bolaget. Indexen ligger helt i linje med AP2:s uppdrag, eftersom de
förväntas ge högre avkastning till lägre risk och
samtidigt beaktas hållbarhetsaspekterna. De är
en viktig del i fondens arbete med att integrera
hållbarhet i investeringsbesluten.

Visste du att...
• Mångfald var fondens första hållbarhetsfråga.

• Fondens Kvinnoindex visar att ande-

len kvinnor i styrelser har ökat från 6,1
procent 2002 till 34,5 procent 2021.

• Fonden röstar nej till styrelser som
inte har någon kvinnlig ledamot.

LÄS AP2:S KVINNOINDEX 2021
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För en utvärdering av avkastningen krävs en tidsperiod på minst fem år, men det finns indikationer
på att faktorn andelen kvinnor i bolaget, i ett globalt perspektiv, har bidragit till en positiv avkastning i fondens flerfaktorindex för globala aktier.
Effekten har varit starkare på utvecklade marknader
jämfört med tillväxtmarknader.
Under senare delen av 2021 påbörjades processen att se över och komplettera de ESG-faktorer som används i indexen, delvis med målbilden
att utvärdera mångfald ur fler perspektiv än tidigare. Bland annat planeras att inkludera kvoten
mellan totalt antal kvinnor och antal kvinnor i
ledande befattningar; ett mätetal som ger indikation på ett bolags kapacitet att behålla talang
inom organisationen.
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Investeringar med fokus på jämställdhet
I syfte att öka tillgången på kapital för kvinnliga
entreprenörer och främja utlåningen i tillväxtländer har AP2 investerat 10 miljoner dollar i fonden Women Entrepreneurs Debt Fund (WEDF),
som ingår i Women Entrepreneurs Opportunity
Facility (WEOF). WEOF är ett partnerskap mellan
Goldman Sachs 10,000 Women och IFC (International Finance Corporation). IFC är en av fem
institutioner inom Världsbanken. Genom investeringen kan AP2 bidra till ekonomisk utveckling
på tillväxtmarknader med fokus på hållbarhet
och kvinnors entreprenörskap. Kvinnor i tillväxtländer är en underutnyttjad resurs, och därmed
kan investeringar i små och medelstora företag
som ägs av kvinnor bidra till ökad tillväxt. Sats-

KLIMAT
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MÅNGFALD

ningen ger också fonden möjlighet till kompetensutveckling inom mångfald.
Mångfald inom riskkapital
Mångfald är en prioriterad fråga när AP2 gör investeringar i riskkapital. I fondens modell för analys
och utvärdering av riskkapitalbolagens hållbarhetsarbete bedöms deras hållbarhetsarbete utifrån 25
bedömningspunkter, där mångfald och inkludering
ingår. Dessutom ställs ytterligare frågor specifikt
om mångfald och inkludering, något som ingår i
den totala bedömningen. Läs mer på sidan 24.
I dialog med förvaltarna lyfts exempelvis frågor
som:
• Hur ser mångfalden ut i bolaget som

sådant, bland anställda och i ledningen?

• Är frågan prioriterad i verksamheten?
• Har bolaget policyer och riktlinjer på
plats och hur är de förankrade i organisationen?
• Hur tar rekryteringsprocessen hänsyn till
mångfaldsfrågor?
• Hur är mångfald förankrat i företagets
kultur?

• Har bolaget något internt mentorprogram för mångfald eller andra sätt att
arbeta med frågan intern eller externt?
• Vad har bolaget för mål avseende mångfald och inkludering?
Syftet är att driva förändring och frågorna följs
löpande upp av fonden.
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Initiativ inom mångfald
I sitt arbete med att öka mångfald har AP2,
som en av 65 internationella investerare, skrivit
under ett initiativ riktat till cirka 1 200 globala
bolag. Initiativet uppmanar bolagen att stärka
sitt jämställdhetsarbete och öka sin transparens
i frågan. Jämställdhet är en identifierad förutsättning för ökad hållbar global utveckling och
är ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Investerarna ger i uppropet sitt stöd till UN Women
Empowerment Principles (WEP). WEP består av
sju principer för ökad jämställdhet och stöds av
FN:s Global Compact.
Under hösten 2021 skrev AP2 under Institutional Limited Partners Associations (ILPA:s) initiativ
Diversity in Action. Det innebär att fonden uppfyller ett antal mångfaldskrav och systematiskt
arbetar med mångfald internt samt ställer motsvarande krav på nya riskkapitalinvesteringar.
Målet med initiativet är bland annat att skapa en
plattform för investerare att diskutera arbetet
kring mångfald och inkludering, främja diskussion och sprida kunskap kring ämnet samt att
föregå med gott exempel inom branschen. Inom
ramen för Diversity in Action får fonden möjlighet att ta del av bästa praxis och utveckla det
interna arbetet med mångfald och inkludering
än mer.
Läs mer om AP2:s interna arbete med mångfald i medarbetaravsnittet i årsredovisningen.
Läs mer om mångfald inom ägarstyrning på
sidan 46.
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Mänskliga rättigheter
Andra AP-fonden arbetar på flera olika fronter med att integrera
mänskliga rättighetsfrågor i sina analys- och beslutsprocesser. Målet är
att verksamheten ska bedrivas i linje med FN:s vägledande principer
för företag och mänskliga rättigheter senast från och med år 2025.
Genom ansvarsfulla investeringar och ett ansvarsfullt ägande ska AP2 verka för att främja hållbar
utveckling. Att värna om mänskliga rättigheter
är avgörande för att FN:s globala mål för hållbar
utveckling ska uppnås och därmed väsentligt för
uppdraget att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.
AP2:s koppling till mänskliga rättigheter
AP2 kan påverka människor genom sin egen verksamhet, genom sina affärsrelationer och i sin roll
som investerare. Fondens bedömning är att dess
allvarligaste risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter finns genom investeringarna. Dessa
risker kan fonden vara direkt kopplad till eller möjligtvis bidra till. Eftersom AP2:s förvaltning ska
skapa största möjliga nytta för pensionstagarna,
investerar fonden globalt för att få en gynnsam
riskspridning. Det medför att mängden risker som
fonden exponeras mot genom sina innehav kan
vara stor, vilket fonden i enlighet med sina värderingar aktivt arbetar för att hantera.
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Organisation och styrning
AP2:s policy för mänskliga rättigheter samt ägarpolicyn utgör de styrande dokumenten för fondens mänskliga rättighetsarbete. Arbetet leds av
en styrgrupp bestående av fondens chefsjurist,
kommunikationschef samt chefsstrateg och verkställs av en arbetsgrupp. Ytterst ansvarig för
arbetet är fondens VD. Fondens aktiviteter inom
detta område redovisas kontinuerligt för ledning
och styrelse.
Utveckling av policy, mål och strategi för
mänskliga rättigheter
Under 2021 har AP2 arbetat med att vidareutveckla sitt arbete med mänskliga rättigheter.
Detta har skett utifrån den reviderade policy som
fastställdes 2020, med målet att verksamheten
ska bedrivas i linje med FN:s vägledande principer senast 2025.
I enlighet med FN:s vägledande principer fokuserar fonden sitt arbete med mänskliga rättigheter
utifrån ett allvarlighetsperspektiv. Det innebär att
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risker bedöms utifrån inverkan på människor och
inte utifrån den finansiella risken för investeringen.
Den uppdaterade policyn är beslutad av
AP2:s styrelse och kommer löpande att ses över.
Den finns publicerad på www.ap2.se
AP2 genomför årligen en intern obligatorisk
utbildning i mänskliga rättigheter för samtliga
medarbetare. Årets utbildning baserades på
AP2:s uppdaterade policy för mänskliga rättigheter och innehöll en workshop om mänskliga
rättighetsrisker i olika affärsmodeller och hur
dessa kan beaktas i investeringsprocessen. En
viktig del av implementeringen av policyn i hela
organisationen är att säkerställa att samtliga
medarbetare förstår policyn och vad den innebär för dem i deras arbete.
Rapportering
AP2 publicerade 2021 sin andra rapport om
mänskliga rättigheter. Rapporten är utformad i
enlighet med FN:s vägledande principers rapporteringsramverk (UNGPRF) och innehåller en
mer detaljerad beskrivning av fondens arbete
med mänskliga rättigheter. Den finns tillgänglig
på AP2:s webbplats.
Due diligence-process
Fonden har under 2021 fortsatt utvecklingen av
en due diligence-process för mänskliga rättigheter i portföljbolag, vilken innefattar riskidentifiering, riskhantering, uppföljning och extern
rapportering.
Due diligence vid faktiska risker
AP2 skiljer på faktiska och potentiella risker för
negativ påverkan på mänskliga rättigheter.
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De faktiska riskerna innebär att fonden har
en indikation på att en kränkning av mänskliga
rättigheter redan kan ha skett. Processen vid
faktiska risker hanteras genom AP-fondernas
etikråd, i samarbete med en extern konsult,
och beskrivs mer i detalj på sidan 18.
Due diligence vid potentiella risker
Potentiella risker innebär att fonden har ett
ägande i portföljbolag, där det inte finns
någon konstaterad kontrovers eller missförhållanden som har uppmärksammats av media,
lokala myndigheter eller på annat sätt, men
där bolagen verkar i branscher och länder med
hög risk för negativ påverkan på människor.
Fonden har under året utvecklat ett system
för proaktiv riskidentifiering för att löpande
kunna analysera sina innehav och identifiera
potentiella risker. Dessutom har en process
för hantering och utvärdering av dessa risker
införts.
Riskidentifieringen sker med hjälp av AP2:s
egenutvecklade riskmodell, med utgångspunkt
i sektorer och länder med hög risk. Modellen
identifierar innehav som uppfyller båda dessa
kriterier, utifrån data, och visar vilka mänskliga
rättigheter som riskerar att kränkas. I riskbedömningen utvärderas riskerna på bolagsnivå
utifrån ett allvarlighetsperspektiv, det vill säga
med fokus på påverkan på människor och inte
den finansiella risken. I detta steg inhämtas
information från externa källor såsom lokala
organisationer och experter. En eller flera relevanta sektorer väljs ut för engagemang.
Genom denna process identifierades 2020
textilindustrin i Kina som en sektor med hög
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risk och dialoger inleddes med fyra bolag. Under
2021 har ytterligare fyra bolag inom textilindustrin i Brasilien och Indien lagts till bland de bolag
där fonden bedriver en dialog. Fonden har under
hösten 2021 även identifierat gruvsektorn i Kina
som ett prioriterat riskområde och inlett dialoger
med ytterligare sex bolag. För närvarande bedriver AP2 därmed proaktiva dialoger med 14 bolag
inom dessa sektorer.
Nuläge och mål för kommande engagemang
definieras genom desktopanalyser av de aktuella
bolagens arbete med mänskliga rättigheter och

vilka riktlinjer de har på plats samt hur deras
due diligence-processer ser ut i hela leverantörskedjan. Potentiella samarbeten med andra
aktörer undersöks sedan. AP2 har en stark
medvetenhet om att samverkan med andra
inflytelserika investerare ofta är avgörande i
komplexa och globala hållbarhetsfrågor.
Med fokus på problematiken med levnadslöner inom textilsektorn har AP2 gått med i
investerarsamarbetet Platform Living Wage
Financials (PLWF), som bedriver ett strukturerat påverkansarbete inom denna bransch och
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Baserat på resultaten kan beslut fattas att
avsluta dialogen, fortsätta den ännu ett
år eller avsluta relationen och sälja innehavet, beroende på om målen har uppnåtts, bedöms kunna nås respektive
anses onåbara i nuläget.
Visste du att...
•

År 2011 godkände FN:s råd för mänskliga rättigheter enhälligt FN:s vägledande princi-

per för företag och mänskliga rättigheter. Det är en uppsättning riktlinjer för stater och
företag för att identifiera, förhindra och hantera kränkningar av mänskliga rättigheter

fråga. Det gör det möjligt för fonden att även
rikta sig till bolag som är exponerade mot dessa
risker genom sina leverantörskedjor, även om
bolagen har sin bas i ett land med lägre risk.
PLWF genomför en årlig jämförelsestudie av
bolagens arbete med att säkerställa levnadslöner i sina leverantörskedjor. De har löpande kontakt med de bolag som utvärderas för att uppmuntra till förbättringar och även dela goda
exempel. Årsrapporten för 2021 finns att ladda
ner på PLWF:s webbsida, www.livingwage.nl
AP2 samarbetar även med andra investerare
inom ramen för Investor Alliance for Human
Rights, som har en särskild projektgrupp som
fokuserar på textilindustrin och som även har
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samordnat specifika dialoger med bolag med
möjlig exponering mot negativ påverkan på
människor i uigurbefolkningen i Kina.
Dialogen anpassas till varje individuell situation och utvärdering av relativa framsteg sker
årligen. Baserat på resultaten kan beslut fattas
att avsluta dialogen, fortsätta den ännu ett år
eller avsluta relationen och sälja innehavet,
beroende på om målen har uppnåtts, bedöms
kunna nås respektive anses onåbara i nuläget.

som begås i affärsverksamheter. Dessa riktlinjer har sedan dess varit vägledande för
båda stater och företag. Förutom att vägleda AP2:s arbete med frågorna, ligger de

bland annat till grund för Sveriges regerings arbete och EU:s kommande lagstiftning
inom området.
•

Dessa principer benämns även ”Ruggie-principerna” efter John Ruggie, som utvecklat

dem under sitt arbete som FN:s generalsekreterares särskilde sändebud för mänskliga
rättigheter och som satt ett stort avtryck genom att konkretisera företags ansvar i

dessa frågor. John Ruggie gick bort 2021, men hans viktiga och banbrytande arbete
med dessa frågor lever vidare.
•
•

Mänskliga rättigheter har varit ett av AP2:s fokusområden inom hållbarhet sedan 2016.
AP2 publicerade 2019 sin första rapport om mänskliga rättigheter enligt FN:s vägle-

dande principers ramverk för rapportering. Rapporten ges ut vartannat år.
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GRI-index

Denna hållbarhetsredovisning har upprättats enligt GRI Standards, Core-nivå. GRI är ett internationellt ramverk för rapportering och redovisning av en organisations aktiviteter inom hållbarhetsområdet och omfattar miljö-, sociala och ekonomiska aspekter. Sidhänvisningarna refererar till AP2:s årsredovisning 2021 (ÅR) samt hållbarhetsrapport 2021 (HR).

GRI-standard

Upplysning

Sidhänvisning/URL

Kommentar

GRI 101: Foundation
GRI 102: General Disclosures
ORGANISATIONSPROFIL
102-1 Organisationens namn

Andra AP-fonden

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster
102-3 Lokalisering av huvudkontor
102-4 Lokalisering av verksamhet
102-5 Ägande och företagsform

ÅR s. 15-21
HR - sista sidan
HR - sista sidan
ÅR s. 102-104

102-6 Marknader där organisationen är verksam

www.ap2.se

102-7 Organsationens storlek

102-8 Information om anställda och andra arbetare

102-9 Leverantörskedja
102-10 Väsentliga förändringar gällande organisationen
och dess leverantörskedja
102-11 Försiktighetsprincipen
102-12 Externa initiativ
102-13 Medlemskap i organisationer
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ÅR s. 55, 85-86

AP2 säljer inga produkter
eller tjänster. Fonden förvaltar pensionskapital i det
svenska pensionsystemet.

AP2 har endast kontor i
Göteborg men investerar
globalt.

ÅR s. 18-19, 55, 85-88

www.ap2.se
ÅR s. 27-29

ÅR s. 70-74
ÅR s. 44-45, 47,
HR s. 13, 16, 18-21, 37-38, 40, 46,
48, 52, 54-55, www.ap2.se
HR s. 13, 16, 18-21, 24, 37, 48, 52,
54-55, www.ap2.se
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102-14 Uttalande från VD

ÅR s. 6-7, HR s. 4-5

ETIK OCH INTEGRITET
102-16 Värderingar, principer, standarder och etiska riktlinjer

ÅR s. 15-16, 18-19, 38-39, 49-50,
HR s. 9, 11-12, www.ap2.se

STYRNING

102-18 Bolagsstyrning
INTRESSENTDIALOG

ÅR s. 40, HR s. 13

102-42 Identifiering och urval av intressenter

ÅR s. 40, HR s. 13-14

102-43 Tillvägagångssätt vid intressentdialoger

ÅR s. 40, HR s. 13-14

REDOVISNING
102-45 Enheter som inkluderas i den finansiella
redovisningen
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll
och ämnenas avgränsningar

ÅR s. 58-67

102-48 Justeringar av tidigare lämnad information

-

102-50 Redovisningsperiod

ÅR s. 3, 96

102-44 Viktiga frågor som lyfts i intressentdialogen

102-47 Lista över väsentliga frågor

102-49 Förändringar i redovisningen

102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen

ÅR s. 37, HR s. 3
HR s. 13-14
-

ÅR s. 3

102-55 GRI-index

HR s. 57-59
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ÅR s. 40, HR s. 13-14

ÅR s. 3

102-56 Externt bestyrkande
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ÅR s. 19, 86

102-52 Redovisningscykel
102-53 Kontaktperson för frågor angående redovisningen
102-54 Rapportering i enlighet med GRI Standards

MÅNGFALD

ÅR s. 48, 56, HR s. 43-50

102-40 Lista över intressentgrupper
102-41 Kollektivavtal

ÄGARSTYRNING

ÅR & HR sista sidan

ÅR s. 37, HR s. 3, 57-59

ÅR s. 54
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VÄSENTLIGA FRÅGOR
GRI 200 Economic Standard Series
ANTIKORRUPTION
GRI 103: Management 103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess
Approach
avgränsningar
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess delar

GRI 205: Antikorruption 2017

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning
205-2 Kommunikation kring och utbildning i antikorruptionspolicyer och rutiner
205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder

ÅR s. 39, 49-50, HR s. 12, 14
ÅR s. 39, HR s. 12
ÅR s. 39, HR s. 12
ÅR s. 49-50
ÅR s. 43, 49-50, HR s. 12

GRI 300 Environmental Standard Series
ENERGI
GRI 103: Management 103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess
Approach
avgränsningar
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess delar

GRI 302: Energy 2017

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning

302-1 Energiförbrukning inom organisationen

UTSLÄPP
GRI 103: Management 103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess
Approach
avgränsningar
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess delar

GRI 305: Emissions
2017

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser från energi-användning (Scope 2)

ÅR s. 43-46, HR s. 36-42
ÅR s. 43-46, HR s. 36-42

ÅR s. 43-46, 55 HR s. 36-42
ÅR s. 5, 55, HR s. 42

ÅR s. 43-46, HR s. 36-42
ÅR s. 43-46, HR s. 36-42
ÅR s. 43-46, HR s. 36-42
ÅR s. 5, 55, HR s. 39-42
ÅR s. 5, 55, HR s. 39-42

GRI 400 Social Standard Series
ANSTÄLLNING
GRI 103: Management 103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess
Approach
avgränsningar
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess delar
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning
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ÅR s. 18-19, 49-50
HR s. 12
ÅR s. 18-19, 49-50
HR s. 12
ÅR s. 18-19, 49-50
HR s. 12
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401-1 Nyanställningar och personalomsättning
401-3 Föräldraledighet

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
GRI 103: Management 103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess
Approach
avgränsningar
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess delar

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning

GRI 405: Diversity and
Equal Opportunity
2017
405-1 Mångfald i styrande organ och bland anställda
ICKE-DISKRIMINERING
GRI 103: Management 103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess
Approach
avgränsningar
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess delar

"GRI 406:
Non-discrimination 2017"

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning
406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder

UTVÄRDERING AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
GRI 103: Management 103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess
Approach
avgränsningar
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess delar
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning
"GRI 412:
Human Rights Assess- 412-1 Verksamheter som granskats avseende mänskliga
ment 2017"
rättigheter
412-2 Utbildning för anställda inom mänskliga
rättigheter
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ÅR s. 55, HR s. 12, 53
ÅR s. 19

ÅR s. 19, 39, 49-50, 52,
55, HR s. 12, 51-52
ÅR s. 49-50, HR s. 12

ÅR s. 49-50, 55, HR s. 12
ÅR s. 55, 85-86

ÅR s. 18-19, 39

ÅR s. 39, HR s. 12
ÅR s. 39, HR s. 12
ÅR s. 39, HR s. 12
ÅR s. 47, 49-50,
HR s. 53-55
ÅR s. 47, 49-50, HR s. 12,
53-55 www.ap2.se
ÅR s. 47, 49-50, HR s. 12,
53-55, www.ap2.se
ÅR s. 47, 49-50,
HR s. 53-55,
www.ap2.se
ÅR s. 5, www.ap2.se
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