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Under 2019 tog vi stora kliv i vårt hållbarhetsarbete. Vi började implementera den ESGpolicy som styrelsen beslutade i 
december 2018. Vår ESGpolicy riktar sig främst mot att påverka våra förvaltare och deras arbete med de underliggande 
bolagen. Bland annat ledde vårt arbete tillsammans med en förvaltare till att de skapade en särskild fond med våra 
 ESGkriterier som grund. Ett annat resultat var att vi sålde av en fond för att de inte kunde leva upp till våra krav. Dessa 
två exempel visar på att vårt påverkansarbete fungerar. Tillsammans med förvaltarna försöker vi hitta lösningar och när 
det inte går säljer vi av. Vi påbörjade även arbetet med att bli medlemmar av UNPRI under 2019 genom att göra en 
 testrapportering. Vår avsikt är att bli medlemmar under 2020.

I det interna arbetet med hållbarhet gjorde vi en första mätning av vårt koldioxidavtryck. Vi påbörjade även arbetet 
med att se över våra externa leverantörers hållbarhetsarbete.

SPK är en liten organisation med drygt 20 medarbetare. Trots detta kan vi med påverkan av våra förvaltare och eget 
 arbete göra stor skillnad. Arbetet har bara börjat.

HÅLLBARHETS RAPPORT 
2019
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Vårt hållbarhetsarbete handlar om ett fortlöpande 
 förbättringsarbete som tar sin utgångspunkt i ställnings-
tagandet att leverera hållbara pensioner. 

Det innebär att portföljen ska förvaltas så att avkastning-
en täcker pensionsåtagandet och så att hållbarhetsrisker 
minimeras. Med hållbarhetsrisker avses främst risker 
kopplade till miljöfaktorer, sociala faktorer och företags-
styrningsfaktorer – tillsammans kallade ESGfaktorer* 
efter sina engelska benämningar. I det fortlöpande 
 hållbarhetsarbetet beaktar vi även ett av FN:s globala 
hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, mål nr 13  Bekämpa 
klimatförändringarna.

Vi ska påverka anlitade förvaltare att fortlöpande 
 utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi ska 
 eftersträva att undvika investeringar i bolag som innebär, 
eller riskerar att innebära, en kränkning av de internatio-
nella riktlinjer, konventioner eller normer som vi har valt 
att följa.

Vi arbetar generellt med fondlösningar vilket medför 
att direkt påverkan på enskilda bolagsinnehav normalt 
sett inte låter sig göras. Vårt hållbarhetsarbete i förvalt-
ningen fokuserar därför på:
•  bedömning av att förvaltarnas hantering av hållbar-

hetsfrågor är förenlig med denna policy redan innan 
första investering görs

•  kontinuerlig utvärdering och uppföljning av anlitade 
förvaltares hållbarhetsarbete

•  granskning av fondernas bolagsinnehav utifrån 
 internationella riktlinjer, konventioner och normer

•  granskning av fondernas bolagsinnehav utifrån vissa 
exponeringsgränser som fastställts av SPK 

Uppföljning av ovanstående görs genom en årlig 
 uppföljning av samtliga fondinnehav i vår tillgångs
portfölj.  Underlag för våra bedömningar utgörs av 
granskningsrapporter från den samarbetspartner som 
vi har valt att använda (i dagsläget ISSEthix).

Där vi bedömer att det finns en kränkning av 
internationella  riktlinjer, konventioner och normer eller 
att det finns avvikelser gällande fastställda exponerings-
gränser ska SPK påverka förvaltaren att vidta åtgärder, 
antingen genom att avveckla innehavet eller genom att 
upprätta en trovärdig handlingsplan som förväntas leda 
till en tydlig förbättring. Om ingen förändring skett 
 senast vid nästa uppföljning kommer SPK att avveckla 
fondinnehavet under ordnade former.

Årligen ska en mätning göras av CO2 avtrycket i aktie-
portföljen, enligt Svensk Försäkrings rekommendation. 
Målet är att CO2 avtrycket i den totala aktieportföljen 
ska vara lägre än för jämförelseindex. Om koldioxid
avtrycket bedöms vara för högt ska vi föra dialog med 
berörda förvaltare i syfte att minska CO2 avtrycket. 

Som fondandelsägare kan man inte utöva den 
 ägarstyrning som deltagande på bolagsstämmor 
möjliggör.  För att ändå kunna utöva viss påverkan på 
bolags ledningar samarbetar vi med andra institutionella 
investerare inom ramen för en dialog och påverkans-
grupp som hanteras av vår samarbetspartner. Det kan 
noteras att de bolag som omfattas av denna dialog inte 
behöver utgöra ett innehav i någon av de fonder som 
SPK är andelsägare. Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig 
längre än bara befintliga innehav.

VÅRT EXTERNA HÅLLBARHETSARBETE

*  Environmental, Social and corporate Governance. Miljöfaktorer 
avser inverkan på miljö och klimat. Sociala faktorer inkluderar 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. 
Företagsstyrningsfaktorer inkluderar aktieägarrättigheter, 
 ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av 
korruption.
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Vårt ställningstagande inom SPK är att alltid vara en att-
raktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och vi arbetar 
med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. SAM-hjulet

Systematiskt arbetsmiljöarbete12

• Visar hur de centrala aktiviteterna i 
systematiskt arbetsmiljöarbete leder 
till ständiga förbättringar.

Alla anställda omfattas i grunden av ett kollektivavtal 
mellan BAO och Finansförbundet. Vårt mål är att arbets-
miljön ska kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, 
bra kommunikation, samarbete, goda möjligheter att 
 påverka den egna arbetssituationen, hög frisknärvaro, 
hållbara medarbetare, hög säkerhet samt lika behand-
ling av alla, såväl medarbetare som kunder. Vi arbetar 
för och har en jämn könsfördelning både inom organisa-
tionen och inom styrelsen. 

Hållbara medarbetare är ett samlingsbegrepp för vår 
psykosociala och fysiska förmåga. Ett hälsoförmåns
dokument är framtaget där vi samlat förmåner för våra 
anställda. Vi eftersträvar att medarbetarna ska hitta en 
balans mellan arbete, fritid och familj och vi jobbar 
 aktivt med frisknärvaro. Korttidssjukfrånvaron mäts 
 årligen och är ett av våra nyckeltal i personalberättelsen.

Kommunikation och dialog ser vi som nycklar för en-
gagemang bland våra medarbetare, vilket i sin tur leder 
till ökad effektivitet och goda resultat. Medarbetarnas 
välmående, arbetsmiljö, kommunikation och delaktighet 
följs upp via en digital app. Vår HHAgrupp ansvarar för 
arbetet med Hälsa Hållbarhet och Arbetsmiljö. Gruppen 

lägger en hälsobudget och upprättar en hälsoplan med 
hälsofrämjande aktiviteter samt ansvarar för att bevaka 
och ge riktlinjer inom det interna hållbarhetsområdet. Vi 
ingår i en s.k. Hjärtsäker zon, genom att vi kontinuerligt 
utbildar oss i hjärt och lungräddning och har en hjärt-
startare på kontoret. 

Vår resepolicy har riktlinjer för resesätt, biljettyp, 
 säkerhetsaspekter och miljöhänsyn. I den mån det är 
möjligt ska de mest miljövänliga resesätten väljas. Våra 
flygresor klimatkompenseras och vid taxiresor används 
miljöbilar i möjligaste mån. För att följa upp vårt egna 
avtryck väljer vi också att redovisa våra medarbetares 
 resor till och från arbetsplatsen. 

Vid upphandling av nya leverantörer så kräver vi, i 
möjligaste  mån, någon form av miljöcertifiering utan 
att tumma på vår säkerhet och kvalité. Flera av våra 
 leverantörer arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete 
för att bidra till en stabil och hållbar utveckling över tid, 
som ska ge trygghet åt såväl medarbetare, kunder, 
 leverantörer och ägare som samhället i stort.

VÅRT INTERNA HÅLLBARHETSARBETE
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RESULTAT AV HÅLLBARHETSARBETET 2019
Under 2019 har olika aktiviteter och åtgärder 
genomförts  inom ramen för vårt hållbarhetsarbete, 
 vilka  sammanfattas nedan.

HÅLLBARHETSARBETE I TILLGÅNGSPORTFÖLJEN
Vi har haft som ambition att själva bli undertecknare av 
UN PRI då det bland annat är ett krav vi ställer på nya 
förvaltare. UN PRI är FN:s principer för ansvarsfulla 
 investeringar med syfte att implementera och integrera 
ESGfaktorer i investeringsprocessen. Under 2019 
 genomfördes därför en testrapportering enligt de krav 
som ställs för att kunna vara en undertecknare. Testet 
föll väl ut och SPK har ansökt om att bli undertecknare 
av UN PRI med start 2020.

Inom ramen för det påverkansarbete SPK bedriver gent-
emot de anlitade förvaltarna är en utgångspunkt den 
granskning som genomförs av fondernas bolagsinnehav. 
Vid årets granskning bedömdes att 7 av totalt 13 stycken 
granskade fonder var i linje med vår hållbarhetspolicy. 
För övriga 6 fonder fanns olika typer av observationer 
som vi under året aktivt arbetat med att åtgärda. Arbete 
med dessa 6 fonder beskrivs närmare nedan.

•  Fond 1 tillämpar en kvantitativt och systematiskt 
orienterad investeringsstrategi inom området för 
 alternativa riskpremier. Fonden kom att avvecklas då 
ytterligare påverkansarbete från SPK bedömdes som 
meningslös. Fonden hade ingen utvecklad ESG 
strategi och förvaltningsresultaten hade varit svaga 
under en längre tid. Även om berörd förvaltare var 
 villig att genomföra stora förbättringar inom ESG 
 bedömde vi det inte vara värt mödan.

•  Fond 2 tillämpar en aktiv global strategi för ränte
placering där förvaltarens egna bedömningar av 
 investeringsmöjligheterna har en avgörande betydelse. 
Förvaltaren kan uppvisa mycket goda förvaltnings
resultat och vårt arbete med att påverka fonden i 
 enlighet med vår ESGpolicy intensifierades under året. 
Efter ett mycket välvilligt bemötande av berörd 
 förvaltare ledde detta arbete slutligen fram till att en 
variant av den befintliga fonden togs fram, med en 
 tydlig  hållbarhetsprofil och helt i enlighet med vår 
 policy. Den nya fondvarianten lanserades i början av 
november  med SPK som grundinvesterare.

•  Fond 3 tillämpar en global strategi för aktieplaceringar 
med ett fokus mot bolag som utifrån vissa kriterier 
 antas bidra till omställningen till ett mer hållbart 
 samhälle. Antalet observationer var i denna fond få 
och vårt påverkansarbete fokuserade till stor del på 
att berörd förvaltare skulle tydliggöra sin handlings-
plan för vissa innehav. Så har nu skett varför även 
 detta fondinnehav bedöms vara i linje med vår 
ESGpolicy.

•  Fond 4 tillämpar en aktiv global strategi för aktie
placeringar där förvaltarens egna bedömningar av 
 investeringsmöjligheterna har en avgörande betydelse. 
Förvaltaren kan uppvisa mycket goda förvaltnings
resultat och vårt arbete med att påverka fonden i 
 enlighet med vår ESGpolicy har påbörjats och stora 
framsteg har redan gjorts. Tillsammans med berörd 
förvaltare undersöks bland annat möjligheterna att ta 
fram en variant av den befintliga fonden med samma 
avkastningsmål men med en tydlig hållbarhetsprofil 
och som förvaltas på ett sätt som är förenligt med vår 
ESGpolicy. Vi har goda förhoppningar om att nå i mål 
med denna process under första kvartalet 2020.

•  Fond 5 tillämpar en global strategi för investeringar i 
s k hedgefonder som syftar till att leverera en god 
 avkastning med en relativt liten exponering för 
 marknadsrisk. Fonden är relativt nystartad. Vårt 
 påverkansarbete har fokuserat på att förbättra 
 förvaltarens interna processer med att integrera ESG 
i sina investeringsbeslut. Vi har också påverkat dem 
att bli undertecknare av UN PRI och att avveckla ett 
av fondens innehav i en underliggande fond som 
orsakade  många ESGrelaterade observationer. 
 Hedgefondsindustrin ligger generellt sett en bit efter 
andra typer av fonder med att integrera ESG i sina 
 investeringsprocesser  varför värdet och behovet av 
ett konstruktivt och långsiktigt påverkansarbete är 
speciellt viktigt, enligt vår uppfattning.

•  Fond 6 tillämpar en aktiv strategi för placeringar i 
svenska aktier. Vid granskningen identifierades två 
stycken problematiska innehav relaterade till fossila 
bränslen. Resultatet av vårt påverkansarbete hittills är 
att berörd förvaltare aktivt har minskat dessa innehav. 
På sikt är vi överens om att innehaven ska avvecklas.

Som ett resultat av vårt påverkansarbete bedöms i 
 dagsläget 3 av de 6 fonder där det fanns ESGrelaterade 
 observationer nu vara i linje med vår ESGpolicy. För 
 övriga 3 fonder finns en del arbete kvar men vi är på 
god väg att höja ESGkvalitén till den standard som vi 
 eftersträvar.
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Vid senaste mätning uppgick CO2 avtrycket i aktie
fonderna till 8,7 ton*, vilket var nästa 50% lägre än 
 jämförelseindex (16,9 ton*). Vårt mål har därmed 
 uppnåtts med betydande marginal.

Vad gäller det samarbete som sker tillsammans med 
 andra institutionella investerare i syfte att påverka 
 bolagsledningar som bryter eller påstås bryta olika 
ESGnormer kan följande omnämnas:

•  Under 2019 kontaktades 149 olika bolag där det fanns 
olika ESGrelaterade observationer. Dessa fördelade 
sig på följande vis:

 • Miljöfaktorer: 37 stycken
 • Sociala faktorer: 63 stycken
 • Företagsstyrning: 23 stycken
 • Överlappande: 26 stycken

•  Av dessa kontakter erhölls av respons från 56% av 
 bolagen.

•  Individuella exempel på framgångsrikt påverkansarbete:

– För ett bolag verksamt inom flygfraktsindustrin fanns 
rapporter om att arbetarnas fackliga rättigheter inte 
 respekterades. Efter att investerare initierat en dialog 
så inledde bolaget i fråga diskussioner med fackliga 
 organisationer och nådde en uppgörelse för att övervaka 
och lösa utestående frågeställningar. Ärendet stängdes 
då bolagets bedömdes ha vidtagit lämpliga åtgärder.
– Ett bolag inom ingenjörs och byggindustrin hade blivit 
fälld för givande av mutor. Efter att investerare initierat 
en dialog med bolaget om att offentliggöra vilka policys 

och åtgärder som vidtagits för att förhindra ett 
 upprepande, kunde ärendet stängas då åtgärderna be-
dömdes vara både trovärdiga och robusta.

– För ett bolag verksamt inom tobaksindustrin fanns 
 rapporter om att bolaget var exponerat för risker 
relaterade  till barnarbete och svaga hälso och säker-
hetsregler i leverantörsledet i Zimbabwe. Efter att 
 investerare initierat en dialog med bolaget om att 
 offentliggöra de åtgärder som vidtagits för att identifiera 
och hantera dessa risker kunde ärendet stängas då de 
avhjälpande åtgärderna bedömdes vara trovärdiga.

HÅLLbARHETSARbETE INTERNT
Hållbara medarbetare är vårt viktigaste och prioriterade 
område internt. Vi som arbetsgivare stödjer de aktivite-
ter som bidrar till ökad frisknärvaro både på kort som 
lång sikt. I och med fokus på proaktivitet men också 
 rehabilitering så har vi valt att mäta frisknärvaron. Detta 
följer vi upp genom att mäta korttidsfrånvaron (korttids-
frånvaro definieras som sjukfrånvaro <90 dagar) per 
 anställd. Resultatet av antal dagar med korttidsfrånvaron:

2019 2018 2017
5,0 5,5 13,7

Under 2019 startade vi en HHAgrupp, vilket står för 
 Hälsa, Hållbarhet och Arbetsmiljö, som fokuserar på 
att stödja SPK i att gemensamt med alla anställda 
genomföra  aktiviteter som kan bidra till ökad frisk
närvaro. Under 2019 ökade vi friskvårdsbidraget i syfte 
att uppmuntra till fler aktiviteter på fritiden. All personal 
 erbjuds influensa och TBEvaccin. Vi har köpt in en 
 kontorscykel och pilatesbollar samt erbjuder alla 
anställda  kontorsmassage som naturaförmån. Frisk-
vårdspromenad med hälsofrukost var en annan aktivitet 
som genomfördes. Vi beslutade att årligen avsätta 
en budget för gemensamma naturaförmåner för 
personalen  som kan bidra till friskvård, prehab och 
 hållbara medarbetare. För 2020 är planen att fortsätta 
med kontorsmassagen och löpande genomföra 
inspirations föreläsningar om kost och hälsa samt 
 erbjuda enklare pass med kontorsövningar på arbetstid.

*)  CO2 ekvivalenter per miljon kronor i omsättning för Scope 1  
och 2 utsläpp.
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•  Genom vårt ökade fokus på digitalisering har vi minskat 
vår miljöpåverkan. Pappersutskicken har minskat med 
30 procent under året och vårt mål är att kontinuerligt 
minska pappersförbrukningen av de 28 000 brev som 
årligen skickas ut.

•  Vi har lanserat en Arbetsgivar och en Individwebb, 
 digitala tjänster som underlättar kommunikationen 
och tillgänglighet för våra medlemmar och minskar 
pappersförbrukningen i stor utsträckning.

•  Våra tjänsteresor med flyg under året genererade ett 
koldioxidutsläpp om 11 ton, vilket ger 0,55 ton per 
 anställd. 

Vi har klimatkompenserat 14 ton koldioxid för samtliga 
våra affärsresor och våra medarbetares resor till och från 
jobbet genom att stödja projektet Sri Balaji. Ett  projekt 
som bidrar till bättre klimatpåverkan både lokalt i Indien 
och globalt. Projektet är certifierat enligt CDM* och Gold 
Standard*.

Härmed intygas att
SPK

har klimatkompenserat
14,00 ton koldioxid

Kompensation för affärsresor samt personalens
resor till och från arbetet

* CDMprojekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att 
 löpande kvantifiera klimatnyttan. Oberoende auktoriserade 
 revisorer kontrollerar och rapporterar om projekten till FN. 
 Addiotionalitet är det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering, 
vilket betyder att projektet inte hade blivit av utan CDM och 
 pengar från klimatkompensation.

* Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimat
kompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler 
med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar 
 utveckling för klimatkompensation. 


