
AMF Tjänstepension AB (AMF) (tidigare AMF Pensions-
försäkring AB), org nr 502033-2259, avger härmed en 
hållbarhetsrapport för 2021. Nedan följer redovisning av 
koncernens hållbarhetsarbete enligt årsredovisningslagen. 
AMF upprättar dessutom årligen en hållbarhetsredovisning, 
i enlighet med de internationella riktlinjerna GRI Standards, 
som publiceras i årsredovisningen.  

AMFs fokuserar i sitt hållbarhetsarbete på tre områden – att 
minska den direkta och indirekta klimatpåverkan, att hålla en 
hög nivå i frågor om affärsetik och ansvarsfullt agerande samt att 
arbeta för ökad mångfald och jämställdhet. AMFs styrelse är yt-
terst ansvarig för hållbarhetsarbetet i AMF. Hållbarhetsarbetet 
utgår från styrelsens regler om ansvarstagande och hållbarhet. 
Reglerna påverkar också många av AMFs övriga styrdokument, 
som exempelvis placeringsriktlinjer, regler för erbjudandet, 
försäkringstekniska riktlinjer samt regler för riskhantering. 
Samtliga dessa styrdokument beslutas av styrelsen. 

Styrelsen beslutar om inriktningen på hållbarhetsarbetet och 
följer upp arbetet kvartalsvis. Vd har det operativa ansvaret för 
hållbarhetsarbetet. Vd fattar beslut om hållbarhetsmål, eller 
anvisar till respektive dotterbolag där det är lämpligt. AMF 
följer FN-initiativet Global Compacts principer om mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption samt OECDs 
riktlinjer för multinationella företag. AMF följer även FNs prin-
ciper för ansvarsfulla investeringar och strävar efter att redovisa 
klimatrisker utifrån TCFDs rekommendationer. 

Styrning av AMFs direkta påverkan
AMFs direkta påverkan från den egna verksamheten består 
främst i personalrelaterade frågor, som mångfald och jämställd-
het, den egna verksamhetens resursförbrukning i form av energi, 
papper och tjänsteresor samt hantering av affärsetiska frågor. 
AMF bedömer att riskerna inom dessa områden är begränsade. 
Policyer för AMFs agerande finns främst i styrelsens regler för 
ansvarstagande och hållbarhet och AMFs personalhandbok 
(framförallt icke-diskrimineringspolicy, jämställdhetspolicy och 
resepolicy). AMF ska även följa Koden mot korruption i Närings-
livet utgiven av Institutet mot mutor. Inom ramen för personal-
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arbetet följs bland annat sjukfrånvaro, upplevd diskriminering 
och kränkande särbehandling samt mångfald och jämställdhet i 
exempelvis rekryteringsprocessen upp. Vad gäller jämställdhet 
arbetar AMF med att antalet jämställda arbetsgrupper internt 
ska öka, bland annat genom att få in kandidater av det underre-
presenterade könet vid nyrekrytering. Vi följer löpande antalet 
arbetsgrupper med ojämn könsfördelning (22 av 35 under 2021). 
Under 2021 genomfördes 24 (36) rekryteringar till sådana 
grupper. I 19 (21) fall fanns slutkandidater av båda könen, och i 8 
(8) fall anställdes en representant från det underrepresenterade 
könet. Som en del i personalarbetet följs även AMFs agerande i 
affärsetiska frågor upp. 

Inom miljöarbetet mäter AMF koldioxidutsläppen från 
tjänsteresor, den egna energiförbrukningen och pappersförbruk-
ningen. Det helägda dotterbolaget AMF Fastigheter har genom 
sin verksamhet påverkan på miljö, främst genom fastigheternas 
energiförbrukning samt avfall från ombyggnadsprojekt. Miljö-
arbetet styrs av styrelsens regler för ansvarstagande och håll-
barhet, ägardirektiv samt AMF Fastigheters hållbarhets policy. 
AMF Fastigheter följer upp fastigheternas energiprestanda, 
energiförbrukning i relevanta fall samt hantering av avfall. AMF 
Fastigheter använder energiprestandan i fastighetsbeståndet 
som resultatindikator på miljöområdet och har som mål att den 
ska uppgå till högst 84 kWh/m2 senast år 2022. Energiprestan-
dan uppgick 2021 till 82 (86) kWh/m2. 

Styrning av AMFs indirekta påverkan
AMFs indirekta påverkan omfattar främst hållbarhetsaspekter 
inom investeringsverksamheten, men även hos AMFs leverantö-
rer. Styrelsens regler slår fast att AMF ska ta hänsyn till hållbar-
het när pensionskapitalet investeras. Bedömningarna ska utgå 
från en helhetssyn, och AMF ska sträva efter att investera i bolag 
som har ett medvetet hållbarhetsarbete. De bolag som AMF 
investerar i ska leva upp till grundläggande principer om exem-
pelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korrup-
tion. Styrelsens placeringsriktlinjer, AMFs ägarpolicy samt vds 
instruktion till kapitalförvaltningen ger ytterligare riktlinjer för 
hanteringen av hållbarhetsfrågor i investeringsverksamheten. 

AMFs policy avseende investeringar i fossil energi innebär 

bland annat att AMF inte ska investera i bolag med mer än 5 
procent av omsättningen från utvinning av förbränningskol. 
Samtliga bolag som AMF investerar i har – i olika omfattning – 
negativ påverkan på omvärlden inom olika hållbarhetsområden. 
AMF arbetar för att hantera sin indirekta påverkan genom ovan 
nämnda policyer. AMF bedriver också ett arbete för att bättre 
kunna bedöma och mäta klimatrelaterade omställningsrisker 
och fysiska risker i portföljen och hur portföljen förhåller sig till 
Parisavtalets mål.

Hållbarhetslimiter avseende noterade aktier och företagskre-
diter kontrolleras dagligen. Två gånger per år genomlyses alla 
investeringar för att se att de normer och principer som AMF 
ställer sig bakom efterlevs. Under 2021 har Swedbanks klassifi-
cering som normbrytare tagits bort, i och med det konstaterades 
0 (1) innehav bryta mot internationella normer. 

AMFs inköp sker främst inom IT (tjänster, drift och konsul-
ter), telefonitjänster, analyser och transaktioner inom kapital-
förvaltningen, marknadsföring, pensionsadministration samt 
energi, värme, bygg- och förvaltningstjänster inom fastighets-
förvaltningen. AMF vill att bolagets leverantörer ska ställa sig 
bakom Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och anti-korruption, antingen genom att skriva 
under AMFs leverantörskod eller själva vara medlemmar. Som 
ett komplement till AMFs Uppförandekod har vi ”Hållbar-
hetskrav IT” som fokuserar ytterligare på klimatområdet inom 
IT-sektorn. Här ställer vi exempelvis krav på att leverantörer 
inom IT har ett kvalitets- och miljöledningsarbete enligt ISO 
9001 och 14001, att de har en dedikerad hållbarhetsansvarig och 
att de redovisar en hållbarhetsrapport, inklusive klimatredovis-
ning. Bolag som AMF köper varor och tjänster från har alla mer 
eller mindre påverkan på sin omvärld inom olika hållbarhetsom-
råden. AMF hanterar sin indirekta påverkan genom bland annat 
leverantörskoden. Vi följer upp att leverantörer har skrivit under 
koden.



Frivilliga taxonomiupplysningar
AMF omfattas inte av krav på att lämna upplysningar enligt 
artikel 8 i EU:s taxonomiförordning (Förordning 2020/852/EU 
om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investering-
ar) men väljer att frivilligt lämna taxonomiupplysningar som ett 
led i att öka sin transparens och att förbereda sig för kommande 
upplysningskrav på bolagsnivå och på produktnivå. 

Informationen i tabellen omfattar samtliga tillgångar i AMFs 
livportfölj 4). Informationen inkluderar alltså inte tillgångar i 
AMFs fonder. AMF Fastigheter, som utgör 12,7 procent av de 
totala tillgångarna i livportföljen, ingår i posten ”Exponeringar 
mot företag i EU som inte är skyldiga att offentliggöra icke- 
finansiell information”.

Informationen om de verksamheter som omfattas respektive 
inte omfattas av krav på att lämna taxonomiupplysningar har 
tagits fram med utgångspunkt från data från AMFs dataleveran-
törer Bloomberg och Sustainalytics. Information om den andel 
av portföljen som är investerad i verksamheter som omfattas av 
krav på att lämna taxonomiupplysningar avser andelen företag 
som uppfyller storlekskriterierna i direktiv 2014/95/EU om  
vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke- 
finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy 
(direktivet om icke-finansiella rapporter, NFRD). Uppgifterna 
utgår från data om företagens hemvist och om antal anställda 
i företagen. På grund av avsaknad av data från de företag som 
AMF investerar i är det i dagsläget inte möjligt att bedöma 
hur stor andel av den verksamhet som dessa företag bedriver 
som omfattas av taxonomiförordningen och för vilka det finns 
tekniska granskningskriterier i de delegerade akterna till den 
förordningen.

Andel av totala 
tillgångar

Exponeringar mot företag som omfattas av krav  
på att lämna taxonomiupplysningar 1) 35,8%

Exponeringar mot stater, centralbanker och  
överstatliga emittenter 9,9% 

Derivat och kassa 0,1%

Exponeringar mot företag som inte omfattas av 
krav på att lämna taxonomiupplysningar 44,8%

Exponeringar mot företag i EU som inte är skyldiga 
att lämna taxonomiupplysningar 2) 24,7%

Exponeringar mot företag utanför EU 20,1%

Övrigt 3) 9,4%

Totalt 100%

1)  Avser aktier och företagskrediter i företag inom EU som omfattas av direktiv 
2014/95/EU om vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av 
icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy.

2) Avser aktier och företagskrediter i företag inom EU som inte omfattas av direktiv 
2014/95/EU om vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av 
icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy.

3) Avser exponeringar mot fonder som inte går att klassificera och exponeringar 
mot hushållsbostäder via säkerställda obligationer.

4) Underlag till denna rapportering har tagits fram vid ett annat datum än övrig 
finansiell redovisning i AMFs årsredovisning. Det innebär att det finns små 
skillnader i värderingen av vissa tillgångar med anledning av retroaktiva värde-
ringar och korrigeringar av kassaflöden. Uppgifterna överensstämmer dock i sin 
väsentlighet med övrig finansiell redovisning.
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