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VDs KOMMENTAR 

Sparinstitutens Pensionskassa försäkringsförening finns inte 
längre. Sedan omvandlingen till tjänstepensionsförening 1 
januari 2021 heter vi SPK Pension tjänstepensionsförening, 
även om vi fortsättningsvis kallas SPK. Namnändringen är i 
sak en liten del, den stora delen är att vi under 2021 börjat 
tillämpa ett regelverk som är anpassat för tjänstepensions-
verksamhet och att alla de förberedelser som gjordes under 
2020 nu används skarpt.

Jag kan konstatera att vårt förberedelsearbete har burit 
frukt. Exempelvis har den nya, utökade rapporteringen fung-
erat bra, och Finansinspektionen har efter granskning av 
våra nya styrdokument inte haft några anmärkningar.

Avkastningen för året blev 7,2%. Även om detta är klart 
högre än vårt avkastningsbehov är vi inte helt nöjda med 
 resultatet då flera av våra förvaltare, som under 2020 över-
träffade sina mål, i år misslyckats med att uppnå dessa. Våra 
finansiella nyckeltal har kraftigt förbättrats under året och 
SPK:s möjlighet till bra avkastning framåt är goda.

Hållbarhet har alltmer blivit en integrerad del av SPK:s 
verksamhet, främst genom de fondplaceringar vi gör. Som vi 
tidigare har berättat, har vi en kontinuerlig dialog med våra 
förvaltare kring hållbarhetsfrågor och trenden är att hållbar-
hetsarbetet blir mer och mer omfattande och viktigt. Därför 
har vi 2021 inrättat en ny tjänst som hållbarhetsansvarig. 
Under året har vi också anslutit oss till Climate Action 100+, 
ett investerarlett initiativ för att säkerställa att de största ut-
släpparna av växthusgaser vidtar nödvändiga åtgärder mot 
klimatförändringen.

I övrigt har året nyttjats till att arbeta med digitalisering 
och effektivisering. Mycket av arbetet har varit av intern 
karak tär och syns inte utåt, men förbättringarna påverkar 
 effektiviteten genom att minska det manuella arbetet och 
frigöra tid till annat. Effektiviseringsarbetet kommer att pågå 
många år framåt.

Framtiden ser ljus ut för SPK. Vi har duktiga medarbetare 
och finansiell stabilitet, så vi kommer att kunna leverera bra 
pensioner med bra servicenivå till våra medlemmar i fram
tiden.

SPK ÄR NU EN TJÄNSTEPENSIONSFÖRENING

Jag vill avslutningsvis tacka medarbetare och styrelse för 
ett bra arbete det gångna året.

Stockholm i februari 2022

LarsÅke Vikberg
Verkställande direktör
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

(Jämförelsetalen inom parantes avser januari – december 
2020)

VERKSAMHET
SPK administrerar och förvaltar tjänstepension BTP 2 enligt 
BTPplanen för anställda i Swedbank, sparbanker och andra 
företag som följer bankavtalet. SPK står under tillsyn av Fi-
nansinspektionen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Efter omvandling till tjänstepensionsförening tillämpar SPK 
sedan 1 januari 2021 den nya tjänstepensionsregleringen 
under företagsnamnet SPK Pension Tjänstepensionsfören-
ing. Som framgår av avsnittet Nya tjänstepensionsreglering-
en nedan innebär den nya regleringen en hel del nya och 
ändrade krav. Under året har mycket fokus legat på att im-
plementera de nya bestämmelserna, och att rapportera i 
enlig het med dessa. De utökade kraven till följd av den nya 
regleringen medför ökade årliga kostnader för SPK och arbe-
tet med att implementera de nya bestämmelserna har också 
medfört kostnader av engångskaraktär. I och med att denna 
årsredovisning är den första som upprättas sedan det nya 
regelverket trätt i kraft presenteras vissa uppgifter för första 
gången och saknar därför jämförelsesiffror från föregående 
år. Som tjänstepensionsförening klassas SPK dessutom som 
så kallat företag av allmänt intresse, vilket medför krav på 
att tillämpa revisorsförordningen och revisionsdirektivet. 
Vad gäller de skatte och redovisningsregler som ändrats i 
och med den nya regleringen, är påverkan på SPK:s finan-
siella rapporter relativt marginell.

Under året har det gjorts en livslängdsjustering vid beräk-
ning av försäkringsteknisk avsättning (FTA). Från och med 31 
december 2021 görs köns och generationsberoende dödlig-
hetsantaganden i enlighet med DUS14. Valet av dödlighets-
antaganden är baserade på dödlighetsanalyser av SPK:s för-
säkringsbestånd, men beståndet bedöms vara för litet för 
att dödlighetsantaganden ska kunna baseras på bestånds-
specifika uppgifter. Genomförd förändring av dödlighets
antaganden resulterade i ca 390 mkr högre FTA. Det har 
 också införts antagande om fribrevsläggning från 1 januari 
2021 som innebar en 1 033 mkr högre FTA.

Tack vare god avkastning under 2020 höjdes återbärings-
räntan för SPK Individuell från 4% till 6% från och med 1 fe-
bruari 2021. Vidare har SPK:s styrelse under året beslutat 
följa parternas rekommendation om att höja utgående pen-
sioner och fribrev med 2,51% från och med 31 december 
2021.

NYA TJÄNSTEPENSIONSREGLERINGEN 
Under året har den nya tjänstepensionsregleringen tilläm-
pats för första gången. Regleringen, som i huvudsak utgörs av 
lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och tillhörande 
föreskrifter från Finansinspektionen, implementerar det upp-
daterade tjänstepensionsdirektivet IORP II. Sverige har dock 
valt att i implementeringen lägga till vissa nationella extra-

regler som exempelvis ytterligare utökad rapportering och 
ett riskkänsligt kapitalkrav.

NY SOLVENSREGLERING
Regleringens riskkänsliga kapitalkrav, RKK, är kalibrerat för 
att i någon mån motsvara kravet enligt den så kallade trafik-
ljusmodellen, den tillsynsmodell Finansinspektionen tidigare 
tillämpade. Vid en skattning som gjordes i samband med 
övergången till den nya regleringen var dock RKK något hö-
gre än trafikljuskravet för SPK:s del. Under sommaren 2021 
har regleringen ändrats genom att vissa nya bestämmelser 
tillkommit. Exempelvis har kraven för att infrastrukturinves-
teringar ska klassificeras som ”godkända”, och därmed om-
fattas av ett särskilt kapitalkrav, utökats vilket medför extra 
arbete med genomlysning och uppföljning och potentiellt 
ett högre kapitalkrav för vissa delinnehav. Till följd av över-
gångsregler gäller de nya kraven endast investeringar som 
tillkommer efter det att ändringarna trädde ikraft.

I regleringen finns även ett minimikapitalkrav (MKK) som 
kapitalbasen ska täcka, vilket motsvarar den erforderliga sol-
vensmarginalen i tidigare reglering. En annan solvensrelate-
rad förändring är en delvis förändrad modell för att fastställa 
de diskonteringsräntor som ska användas för att beräkna 
försäkringsteknisk avsättning (FTA). Modellen som bland 
 annat tar höjd för sjunkande och negativa räntenivåer kom-
mer i vissa avseenden gradvis att fasas in fram till år 2026 för 
att undvika en stor momentan ökning av FTA. De aktuariella 
antagandena är fortsatt aktsamma.

UTÖKAD FÖRETAGSSTYRNING
Beräkningen av SPK:s FTA sker under överinseende av 
aktuarie funktionen, som är oberoende gentemot såväl 
verksamheten, SPK:s ledning som försäkringstagarna. 
Aktuarie funktionen är en av de fyra centrala funktioner 
som föreskrivs i den nya regleringen, tillsammans med risk
hanterings funktionen, funktionen för regelefterlevnad och 
internrevisionsfunktionen. Regleringen föreskriver även en 
hel del nya och utökade styrdokument. De styrdokument 
som SPK tagit fram trädde i kraft i samband med övergången 
till den nya regleringen och har tillämpats under året. 
Finans inspektionen har vid en undersökning av innehållet i 
SPK:s styrdokument inte haft några anmärkningar.

UTÖKAD RAPPORTERING
Regleringen innehåller även utökade krav på nationell rap-
portering, såväl kvantitativ som kvalitativ, vilket medför att 
rapporteringen i den nya regleringen är väsentligt mer be-
tungande än tidigare, och det har dessutom tillkommit krav 
på rapportering till EIOPA och ECB. Mycket arbete har under 
året lagts på att ta fram de uppgifter som krävs och att kopp-
la rapporteringsmallar till SPK:s Data Warehouse. SPK har 
under året även genomfört en första egen risk och solvens-
bedömning för att bedöma SPK:s totala solvensbehov, något 
som också ingår i de nya kraven, och rapporterat denna till 
Finansinspektionen. Framtagandet av den kvalitativa till-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
JANUARI – DECEMBER 2021
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

synsrapporten, som ska rapporteras till Finansinspektionen 
för första gången per 31 december 2021, pågår när detta 
skrivs.

UTÖKADE INFORMATIONSKRAV
Regleringen medför vidare utökade krav på information till 
medlemmarna. Som en följd av detta har exempelvis infor-
mationen på hemsida och i förköpsinformation utökats och 
det årliga pensionsbeskedet har skickats ut inte bara till akti-
va medlemmar, utan även till efterlevande och pensionärer 
som erhåller utbetalning.

 
RESULTAT
Resultatet för 2021 uppgick till hela 1 951 (4 118) Mkr. En ka-
pitalavkastning motsvarande 2 309 (3 338) Mkr är den främ-
sta orsaken till årets resultat, läs mer under Kapitalförvaltning. 
Årets förändring av den Försäkringstekniska avsättningen bi-
drog till resultatet med –381 (positivt 859) Mkr. I år har också 
en avsättning skett till en Säkerhetsreserv. Utbetalningarna av 
försäkringsersättningar uppgick till –996 (–987) Mkr. Premie-
inkomsterna uppgick per 31 december till 1 095 (977) Mkr. 
Förvaltningskostnadsprocenten ökade något under året och 
uppgick per 31 december 2021 till 0,18 (0,17)%.

KAPITALFÖRVALTNING
Avkastningen för året uppgick till 7,2 (12,0) %. Sett över en 
10årsperiod uppgick snittavkastningen därmed till 5,2 % per 
år vilket klart överträffar SPK:s långsiktiga avkastningsbehov 
(3% i genomsnitt per år).

Bidrag till totalavkastning 2021

–2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Skyddsportfölj

Valutaterminer

Kassa

Realtillgångar

Alternativa

Statsobligationer

Kreditobligationer

Aktier

Totalavkastning

Avkastningen förklaras främst av att aktieportföljen bidrog 
positivt med 8,0 procentenheter. Aktieportföljen isolerat av-
kastade 26,6 % under 2021 vilket var något sämre än mot-
svarande jämförelseindex för aktier. Förklaringen till un-
deravkastning i aktieportföljen beror i huvudsak på att de 
externa aktieförvaltares aktiva förvaltning inte varit lika 
framgångsrik som 2020. Sett sammantaget för både 2020 
och 2021 är dock deras aktiva bidrag klart positivt. Även re-
altillgångsportföljen, dvs fastigheter och infrastruktur, bi-
drog positivt till totalavkastningen för året. Övriga tillgångs-
slag bidrog negativt bland annat till följd av stigande 

marknadsräntor under året och den tidvis turbulenta ränte-
marknad som rådde under årets sista kvartal till följd av cen-
tralbankernas hanterande och agerande relaterat till den sti-
gande inflationen.

Tillgångsallokering 31/12 2021

 Aktier

 Kreditobligationer

 Statsobligationer

 Alternativa placeringar

 Realtillgångar

 Kassa m.m.

32,8%

21%

13,8%

18,8%

9,8%

3,9%

Tillgångsfördelningen per 31/12 avviker på några sätt från 
den normalportfölj som beslutades under senhösten 2020, 
framförallt genom en undervikt mot realtillgångar och mot-
svarande övervikt mot statsobligationer. Detta har gett upp-
hov till en negativ allokeringseffekt på avkastningen för året 
och beror på att det tagit tid att implementera utökningen 
av realportföljen i enligt med beslutad normalportfölj, vilket 
i sig inte är onormalt. Kapital har dock utfästs under året till 
en ny nordisk och en ny asiatisk fastighetsfond och förväntas 
till stora delar bli avropat under 2022.

Marknadsvärdet på placeringstillgångarna inklusive likvi-
da medel och finansiella skulder ökade under året och upp-
gick per den 31 december till 33 251 (30 997) Mkr. 

Avseende risker i placeringstillgångarna hänvisas till Not 
2 Riskhantering.

KONSOLIDERING OCH SOLVENS
Konsolideringskapitalet uppgick per 31 december 2021 till 
12 439 (10 586) Mkr. För de förmånsbestämda åtagandena 
uppgick konsolideringsgraden till 151 (144) %. Den förstärk-
ta konsolideringen förklaras främst av att värdet av de totala 
tillgångarna stigit till följd av positiv kapitalavkastning. För 
den premiebaserade delen, SPK Individuell, låg konsolide-
ringsgraden på 124 (123) %. Riktmärket för konsoliderings-
graden inom SPK Individuell är 110 %. Den lägsta tillåtna ka-
pitalnivån för tjänstepensionsföreningar enligt den ny 
regleringen kallas minimikapitalkrav (MKK) och motsvarar 
den tidigare erforderliga solvensmarginalen. SPK:s MKK 
uppgick per den 31 december 2021 till 867Mkr.

FÖRSLAG TILL RESULTATDISIPOSITION
Årets resultat utgör 1 951 169 334,04 kronor och överförs i 
sin helhet till dispositionsfonden (övriga fonder).
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FINANSIELLA RAPPORTER

2021 2020 2019 2018 2017
Resultat
Premieinkomst 1 095 977 1 057 833 933
Kapitalavkastning netto 2 309 3 338 2 147 –438 753
Försäkringsersättningar –996 –1 110 –1 090 –1 083 –1 064
Förändring i livförsäkringsavsättningar –361 859 –2 020 –853 1 459
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 994 4 139 48 –1 591 2 036
Årets resultat 1 951 4 118 28 –1 618 2 022

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 31 936 30 179 27 337 25 423 25 986
Försäkringstekniska avsättningar 20 666 20 305 21 164 19 144 18 291
Konsolideringskapital 12 419 10 586 6 591 6 562 8 180
Kapitalbas1) 12 415 10 584 6 589 6 562 8 179
Minimikapitalkrav 867 – – – –
Riskkänsligt kapitalkrav 5 920 – – – –

Nyckeltal %
Förvaltningskostnad, årsbasis 2) 0,18 0,17 0,18 0,19 0,17
Direktavkastning 0,8 1,2 1,2 1,0 1,1
Totalavkastning 7,2 12,0 8,4 –1,6 3,2
Konsolideringsgrad förmånsbestämd försäkring 151 144 124 128 139
Konsolideringsgrad premiebestämd försäkring 124 123 113 106 111

1) Jämförelsetalen har inte räknats om enligt det nya regelverket som tillämpas från och med 1 januari 2022
2) Inkluderar kostnader för kapitalförvaltning

FEMÅRSÖVERSIKT, Mkr
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING, Kkr

Not 2021 2020
Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse
Premieinkomst 3 1 095 434 977 117
Kapitalavkastning, intäkter 4 2 126 650 1 243 922
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 5 681 258 2 598 113
Utbetalda försäkringsersättningar 6 –995 999 –987 097
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 7 –361 146 859 457
Driftskostnader 8 –53 419 –48 702
Kapitalavkastning, kostnader 9 –27 532 –503 801
Orealiserade förluster på placeringstillgångar 5 –471 325 –
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 993 921 4 139 007

Icke-teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 993 921 4 139 007
Bokslutsdisposition
  Upplösning/avsättning till säkerhetsreserv –19 700 –
Skatt på årets resultat 10 –23 050 –20 816
Årets resultat 1 951 169 4 118 191

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Årets resultat 1 951 169 4 118 191
Övrigt totalresultat – –
Årets totalresultat 1 951 169 4 118 191

Jämförelsetalen har räknats om med anledning av bytet av redovisningsprincip.
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FINANSIELLA RAPPORTER

BALANSRÄKNING, Kkr

Not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar 4 347 1 995

Placeringstillgångar
Andra finansiella placeringstillgångar
  Aktier och andelar 11, 12, 13 10 932 874 9 933 726
  Obligationer och andra räntebärande värdepapper 11, 12, 14 15 275 924 14 713 773
  Övriga finansiella placeringstillgångar 11, 12, 15 5 706 227 5 439 989
  Derivat 12, 16 20 873 91 273

31 935 898 30 178 760
Fordringar
Övriga fordringar 17 985 758 60 692

985 758 60 692
Andra tillgångar
Materiella tillgångar 18 619 362
Kassa och bank 11, 19 370 190 778 703

370 809 779 065
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 962 38 760

19 962 38 760

Summa tillgångar 33 316 773 31 059 272

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 24
Eget kapital
Andra fonder
  Övriga fonder 20 10 468 207 6 467 703
Årets resultat 1 951 169 4 118 191

12 419 378 10 585 893
Obeskattade reserver
  Säkerhetsreserv 19 700 –

Försäkringstekniska avsättningar 21
  Livförsäkringsavsättning 20 504 607 20 140 011
  Oreglerade skador 161 330 164 780

20 665 937 20 304 791
Avsättningar för andra risker och kostnader
  Skatter 3 763 1 268

Skulder
  Derivat 16 65 532 8 792
  Övriga skulder 22 39 316 40 259

104 849 49 051
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 103 146 118 268

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 33 316 773 31 059 272



6   SPK ÅRSREDOVISNING 2021 SPK ÅRSREDOVISNING 2021   7   

FINANSIELLA RAPPORTER

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL, Kkr

Övriga 
fonder

Årets 
resultat Total

Ingående balans 2020-01-01 6 562 262 28 434 6 590 696
Effekt av ändrad redovisningsprincip: –115 830 115 830 0
Omräknad ingående balans 2020-01-01 6 446 432 144 264 6 590 696
Disposition av 2019 års resultat 144 264 –144 264 0
Beslutatde pensionstillägg samt återbäring 2020 –122 993 – –122 993
2020 års totalresultat – 4 118 191 4 118 191
Utgående balans 2020-12-31 6 467 703 4 118 191 10 585 893

Ingående balans 2021-01-01 6 467 703 4 118 191 10 585 893
Disposition av 2020 års resultat 4 118 191 –4 118 191 0
Beslutatde pensionstillägg samt återbäring 2021 –117 686 – –117 686
2021 års totalresultat – 1 951 169 1 951 171
Utgående balans 2021-12-31 10 468 208 1 951 169 12 419 378

Från och med 2021 redovisas utbetalning av beslutade pensionstillägg samt återbäring som en minskning av konsolideringsmedlen i stället för som 
en del av utbetalda försäkringsersättningar i resultaträkningen. Bytet av redovisningsprincip har tillämpats med full retrospektiv effekt.
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FINANSIELLA RAPPORTER

Försäkringsrörelse SPK
Summa

försäkrings
rörelse

Förmåns
bestämd

(SPK kollektiv)

Premie
bestämd

(SPK Individuell)2)

Risk
försäkring

(SPK kollektiv)1)

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse
Premieinkomst 1 095 434 1 053 069 6 158 36 207
Kapitalavkastning, intäkter 2 126 650 2 086 458 23 589 16 602
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 681 258 668 383 7 557 5 318
Utbetalda försäkringsersättningar –995 999 –949 842 –8 602 –37 555
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar –361 146 –359 010 –5 585 3 449
Driftskostnader –53 419 –52 410 –593 –417
Kapitalavkastning, kostnader –27 532 –27 011 –305 –215
Orealiserade förluster på placeringstillgångar –471 325 –462 417 –5 228 –3 679
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 993 921 1 957 221 16 990 19 710

 

Icke-teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 993 921 1 957 221 16 990 19 710
Bokslutsdisposition
  Upplösning/avsättning till säkerhetsreserv –19 700 –19 700
Skatt på årets resultat –23 050 –22 794 –256 –2
Årets resultat 1 951 169 1 934 426 16 734 8

Försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättningar 20 504 607 20 275 374 229 232 –
Oreglerade skador 161 330 – 161 330

20 665 937 20 275 374 229 232 161 330

Konsolideringskapital 12 419 378 12 378 803 40 576

1) Riskförsäkring omfattar endast sjukpension och premiebefrielse. Övriga delar som finansieras via den kollektiva riskpremien ingår i den 
 förmånsbestämda försäkringsrörelsen. 
2) SPK Individuell är en traditionell pensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. BTP Kompletteringspension tecknas som SPK Individuell. 

RESULTATANALYS, Kkr
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1  Redovisningsprinciper

Årsredovisningen avges per 31 december 2021 och avser SPK Pension 
tjänstepensionsförening, organisationsnummer 8020055581, med säte 
i Stockholm. Adressen är Wallingatan 2, Stockholm.

Grunder för rapportens upprättande
Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning i försäk-
ringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, 
FFFS 2019:23 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. SPK tillämpar där igenom s.k. 
lagbegränsad IFRS och med detta avses de standarder som har antagits 
för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Det 
innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt det är möj-
ligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till samban-
det mellan redovisning och beskattning. Det har under 2021 inte skett 
några ändringar i dessa regelverk som fått någon väsentlig påverkan på 
den finansiella rapporteringen. 

Omräkning av utländsk valuta
SPK:s funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporte-
ringsvalutan.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balans
dagens kurs. Realiserade och orealiserade valutakursförändringar redo
visas netto i resultaträkningen under kapitalavkastning, intäkter  eller 
kapitalavkastning, kostnader. Transaktioner i utländsk valuta  räknas om 
till transaktionsdagens kurs.

Ändrade redovisningsprinciper
Som tjänstepensionsförening har SPK att tillämpa ett antal IFRS standar-
der. Den standard som bedöms vara väsentlig för SPK är ändringarna i 
IFRS 4 Försäkringsavtal som medför en möjlighet att skjuta på tillämp-
ningen av IFRS 9 till dess att IFRS 17 träder ikraft. IASB har beslutat att 
undan taget ytterligare ska förlängas och gäller därför fram till 1 januari 
2023. SPK:s bedömning är att den nya standarden inte kommer med
föra  någon väsentlig förändring i klassificering och värdering för SPK:s 
 finansiella tillgångar och skulder.

Då kassaflödesanalysen nu är frivillig i juridisk person ingår inte 
 denna längre i SPK:s finansiella rapportering.

SPK redovisar från 2021 utbetalda pensionstillägg som uttag ur 
konsoliderings fonden. Detta sker i samband med den nya regleringen 
för att ge en tydligare redovisning av beslut om indexering. Bytet av 
redo visnings princip har redovisats med full retrospektiv effekt.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Sedvanliga bedömningar har gjorts vid fastställande av antaganden för 
de aktuariella beräkningarna. Dessa är baserade på erfarenheter och 
andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Faktiskt utfall 
kan avvika från tillämpade uppskattningar och bedömningar. För mer 
information se avsnittet om redovisning och värdering av försäkringsav-
tal i not 1 samt avsnittet om försäkringsrisker i not 2. 

Väsentliga uppskattningar förekommer även vid värdering av finan-
siella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (nivå 1). SPK 
tillämpar värderingsmodeller för fastställande av verkligt värde. För mer 
information kring värderingstekniker se not 11 och not 12.

Redovisning och värdering av försäkringsavtal
Begreppet försäkringsavtal definieras i IFRS 4. Ett försäkringsavtal 
 karaktäriseras av att en betydande försäkringsrisk av något slag ingår. 
En genomgång i SPK har resulterat i att samtliga försäkringskontrakt 
 bedöms innehålla så mycket försäkringsrisk att samtliga därmed klassi-
ficeras som försäkringsavtal i enlighet med IFRS 4. SPK tillhandahåller i 
egenskap av försäkringsgivare ett antal olika försäkringsprodukter. SPK 
skiljer på pensionsprodukter och sjuk och livförsäkringsprodukter. Sjuk 
och livförsäkringsprodukterna är riskförsäkringar, där premien bestäms 
för ett år i taget. För pensionsprodukterna intjänas pensionsrätt under 
premiebetalningstiden. Gemensamt för samtliga produkter är att de är 
försäkringsavtal. Ett försäkringsavtal är ett avtal med försäkringstagarna 
som innebär betydande försäkringsrisk för SPK, t ex genom löftet att 
 betala ut en förutbestämd förmån vid pension eller till annan förmåns-
tagare om en förutbestämd försäkrad händelse inträffar. En pensions-
försäkring kan antingen vara förmånsbestämd eller premiebestämd.

Vid förmånsbestämd försäkring är förmånen given enligt försäkrings-
avtalet och premien fastställs utifrån försäkringstekniska antaganden. 
Vid premiebestämd försäkring är premien given enligt försäkringsavtalet 
och förmånen bestäms utifrån försäkringstekniska antaganden. Premien 
fastställs individuellt för varje försäkrad. Premien för en riskförsäkring 
beräknas antingen individuellt för varje försäkrad eller kollektivt utjäm-
nad över en grupp försäkrade och gäller för ett kalenderår i taget.

Beräkning av premier
Premierna avser att täcka SPKs åtagande för försäkringarna. Bestäm-
ning av premien grundas på försäkringstekniska antaganden om ränta, 
dödlighet, sjuklighet och driftskostnader. Antaganden baseras på erfa-
renheter och observationer och är uppdelade på försäkringsbestånd. 
Premierna redovisas som inkomst och påverkar olika poster i balansräk-
ningen beroende på om premien avser pensionsförsäkring eller riskför-
säkring.

Obeskattade reserver
Enligt Finansinspektionens föreskrifter om livförsäkringsföretag och 
tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv, FFFS 2021:4 kan 
SPK göra avsättning till Säkerhetsreserv. SPK gör därför en avsättning för 
2021 beräknat utifrån premier och oreglerade skador för riskrörelsen.

Värdering av försäkringstekniska avsättningar
De försäkringstekniska avsättningarna utgörs av kapitalvärdet av de 
garan te rade åtagandena för försäkringsavtalet och består av livförsäk-
ringsavsättningar och avsättningar för oreglerade skador. Avsättningar-
na är beräknade enligt vedertagna aktuariella principer. Det innebär att 
avsättningarna nuvärdesberäknas och att beräkningarna baseras på för-
säkringstekniska antaganden om bland annat framtida räntor, livslängd, 
sjuklighet och driftskostnader samt skatt.

Livförsäkringsavsättning
Livförsäkringsavsättning är kapitalvärdet av utfästa förmåner enligt in-
gångna avtal inklusive förväntade framtida driftskostnader minskat med 
kapitalvärdet av framtida premier för dessa förmåner. Kapitalvärdena 
beräknas genom att varje individs förmån och framtida premier upp
delas i ett kassaflöde med avseende på förväntad dödlighet, driftskost-
nader och skatt. Kassaflödena aggregeras per tidpunkt och marknads-
värderas sedan med räntor utifrån gällande diskonteringsmodell. 
Värdering sker enligt EU’s tjänstepensionsdirektiv med så kallade akt-
samma antaganden. Detta har framförallt påverkan på valet av diskon-
teringsränta. Av FFFS 2019:21 Föreskrifter och allmänna råd om tjänste-
pensionsföretag framgår på vilket sätt räntekurvan ska fastställas. 

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 



10   SPK ÅRSREDOVISNING 2021 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Föreskriften anger att räntan kan väljas utifrån marknadsräntor för 
 ränteswappar samt en modellerad långsiktig terminsränta och är bero-
ende av försäkringarnas kassaflödesprofil. Marknadsräntorna ges full 
vikt upp till tio år, varefter de fasas ut linjärt upp till tjugo år och däref-
ter ska kurvan fullt ut konvergera till den långsiktiga terminsräntan.

I resultaträkningen redovisas periodens förändring av avsättningen.

Avsättning för oreglerade skador
I avsättningen för oreglerade skador ingår både inträffade, rapportera-
de skador som inte slutreglerats samt skador som inträffat men som 
ännu ej rapporterats. Oreglerade skador utgörs av beräknade framtida 
kostnader för att reglera skadorna, beräknade med aktsamma antagan-
den (däribland antaganden om ränta och dödlighet). Här ingår avsätt-
ning för premiebefrielseförsäkring samt sjukreserv för pågående sjuk-
fall. I resultaträkningen redovisas periodens förändring i oreglerade 
skador.

Skatt
Beräkning av underlag för avkastningsskatt utgår från ett kapitalunder-
lag, vilket utgörs av samtliga tillgångar vid ingången av beskattningsåret 
efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. Kapitalunder
laget multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan under 
kalender året närmast före ingången av beskattningsåret, vilket ger ett 
skatteunderlag i form av en schablonavkastning. Avkastningsskatt debi-
teras på skatteunderlaget.

SPK har gjort bedömningen att det schablonresultat som räknas 
fram vid beräkning av avkastningsskatt inte utgör ett beskattningsbart 
resultat så som det definieras i IAS 12. Skatten redovisas som kostnad i 
det tekniska resultatet.

Den nya regleringen innebär att ett SPK:s riskrörelse belastas med 
inkomst skatt. Vid beräkning av underlaget sker en fördelning av intäkter 
och kostnader mellan inkomstbeskattad verksamhet och avkastnings-
beskattad verksamhet.

Redovisning och värdering av finansiella instrument
SPK redovisar samtliga finansiella instrument i enlighet med IAS 39 Fi-
nansiella instrument: Redovisning och värdering. Ett finansiellt instru-
ment är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett 
företag och en finansiell skuld eller eget kapitalinstrument i ett annat 
företag. 

Finansiella instrument klassificeras vid första redovisningen delvis 
utifrån vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de val-
möjligheter som finns i IAS 39. SPK kategoriserar sina finansiella place-
ringstillgångar som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
över resultaträkningen. Även derivat redovisas till verkligt värde över 
resultaträkningen.

Redovisning av affärshändelse
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdag. 
 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen då skulden utsläckts 
genom att avtalet fullgjorts, annullerats eller upphört. Ej likviderade 
 affärer per balansdagen redovisas som fordran respektive skuld till mot-
parten under övriga fordringar eller övriga skulder.

Redovisning av realiserat och orealiserat resultat
Realisationsvinster och förluster redovisas netto per tillgångsslag un-
der kapitalavkastning, intäkter eller kapitalavkastning, kostnader. Även 
orealiserade vinster och förluster redovisas netto per tillgångsslag. 
Årets värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, redovisas 
över resultaträkningen i den period de uppstår.

Transaktionskostnader
Eventuella transaktionskostnader som är direkt hänförliga till köp och 
försäljningar av finansiella placeringstillgångar redovisas över resultat-
räkningen och ingår i realisationsresultatet, netto i posten kapital
avkastning.

Värdering till verkligt värde
SPK förvaltar och utvärderar samtliga placeringstillgångar i enlighet med 
investeringsriktlinjer som är fastställda av SPK:s styrelse och värderar 
dessa till verkligt värde. Derivat klassificeras i kategorin verkligt värde 
men som innehav för handel. SPK utvärderar löpande kapitalförvaltning-
ens verksamhet på basis av verkliga värden och när det gäller ränte
bärande tillgångar reducerar detta en del av den redovisningsmässiga 
volatilitet som annars uppstår när livförsäkringstekniska avsättningar 
 löpande omvärderas genom en diskontering med en marknadsränta. 
SPK tillämpar inte säkringsredovisning.

Verkligt värde fastställs i en hierarki för verkligt värde, som i tre nivå-
er kategoriserar indata till de värderingstekniker som används:

• Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska 
 instrument. I denna nivå ingår samtliga placeringstillgångar förutom 
 derivat och delar av realtillgångarna.

• Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som 
inte inkluderas i nivå 1. I denna nivå ingår derivat som värderas enligt 
etablerad värderingsmodell utifrån noterade marknadspriser. Verkligt 
värde för valutaterminer fastställs genom användning av kurser på ba-
lansdagen, där resulterande värde diskonteras till nuvärde.

• Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. I 
denna nivå ingår fastighets och infrastrukturinvesteringar i form av an-
delar. Det verkliga värdet är ett onoterat marknadsvärde utifrån indika-
tivt pris (NAV) från förvaltaren själva. SPK använder dessa uppgifter 
utan att göra någon justering. I denna kategori kan det finnas inslag av 
väsentlig uppskattning.

För övriga poster motsvarar det redovisade värdet en uppskattning 
av det verkliga värdet på grund av kort löptid.

Ingen omföring har skett mellan nivåerna under året.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen
Verkligt värde på finansiella tillgångar som handlas på en aktiv marknad 
är den aktuella köpkursen. Ett finansiellt instrument betraktas som 
note rat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns till-
gängliga på en börs, hos en handlare eller företag som tillhandahåller 
aktuell prisinformation och dessa priser representerar faktiska och re-
gelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga vill-
kor. Samtliga aktier och räntebärande instrument som handlas av SPK 
handlas på aktiva finansmarknader. Verkligt värde för finansiella till-
gångar som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av 
etablerade värderingstekniker. Värderingsmetod och värderingskategori 
framgår av tilläggsupplysningar (se Not 10 samt Not 11). Årets värdeför-
ändringar, såväl realiserade som orealiserade, redovisas via resultaträk-
ningen i den period de uppstår.

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Ackumu lerade värdeförändringar för aktier utgörs av skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och verkligt värde. Utdelningar redovisas som er-
hållna utdelningar i posten kapitalavkastning, intäkter. Fondandelar 
 värderas till andelskurs (NAV).
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Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Ackumulerade värdeförändringar för ränte-
bärande instrument utgörs av skillnaden mellan upplupet anskaffnings-
värde och verkligt värde. Fondandelar värderas till andelskurs (NAV).

Alternativa investeringar
Alternativa investeringar värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Ackumulerade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan anskaff-
ningsvärdet och verkligt värde. Fondandelar värderas till andelskurs 
(NAV).

Realtillgångar
Realtillgångar värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Ackumu-
lerade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvär-
det och verkligt värde. Fondandelar värderas till andelskurs (NAV). För 
dessa tillgångar används officiellt NAV per 30 september justerat för 
eventuella kapitaldragningar.

Derivat
Derivat, som används för att hantera finansiella risker, värderas till 
 verkligt värde via resultaträkningen. Derivat med positiva verkliga 
 värden redovisas som placeringstillgångar medan derivat med negativa 
verkliga värden redovisas som skulder derivat.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar utgörs av direkta utgifter för egenutvecklat Data 
Warehouse. Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av linjärt enligt plan 
från tidpunkten för tillgångens produktionssättning. Immateriella till-
gångar värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar, utifrån en bedömd nyttjandeperiod på 5 år. Avskrivningar 
redovisas som driftskostnad.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar utgörs av datautrustning och inventa-
rier och värderas till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar, utifrån en bedömd nyttjande period på 5 år. Avskrivning 
sker linjärt enligt plan utifrån bedömd nyttjandeperiod och redovisas 
som driftskostnad.

Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om någon indikation på 
värdenedgång föreligger. Om så är fallet görs en nedskrivningsprövning 
genom att beräkna tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. En 
nedskrivning redovisas i resultaträkningen i de fall återvinningsvärdet 
understiger tillgångens bokförda värde. Nedskrivningar återförs om för-
ändringar skett i de antaganden som ledde fram till den ursprungliga 
nedskrivningen. Återföring av nedskrivning görs inte så att det redovisa-
de värdet överstiger vad som skulle ha redovisats, efter avdrag för plan-
enliga avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts. En åter föring av 
nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.

Ersättningar till anställda
Kassans ersättningar till anställda består av lönekostnader och pensions-
kostnader. Inga rörliga ersättningar utgår till anställda, ledande befatt-
ningsinnehavare eller styrelseledamöter. Lönekostnader och sociala av-
gifter kostnadsförs i takt med att de tjänas in. Pensionsåtagandena för de 
anställda tryggas genom inbetalning av fastställda försäkringspremier 
under anställningstiden. Kassan har både fömånsbestämda och avgifts-
bestämda pensionsåtaganden men eftersom man tillämpar förenklings-
reglerna i RFR 2 redovisas båda som avgiftsbestämda pensionsplaner, 
vilket innebär att premierna kostnadsförs i takt med att de betalas.
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Not 2  Riskhantering

SPK tillämpar sedan 1 januari 2021 den nya tjänstepensionsregleringen 
som bland annat omfattar nya kapitalkrav och förändrade krav på risk-
hantering. De nya kraven har också föranlett framtagande och imple-
mentering av ett nytt styrdokument för riskhantering. För att på lämp-
ligt sätt kunna hantera de väsentliga risker som uppstår i verksamheten 
har SPK ett system för riskhantering som säkerställer att risker identifie-
ras, mäts, analyseras, hanteras, följs upp och rapporteras. Syftet med 
riskhanteringen är att skydda mot händelser som kan hindra SPK från 
att uppnå verksamhetens mål. 

Inom riskhanteringssystemet sätter styrelsen de yttre ramarna för 
SPK:s risktagande och beslutar om långsiktigt avkastningsbehov, övergri-
pande risktoleransgränser och styrdokument. Styrelsen sätter också li-
miter på övergripande nivå. VD har det operativa ansvaret för SPK:s han-
tering av risker och fastställer inom styrelsens yttre ramar den 
strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen och beslutar om limiter 
för enskilda tillgångsslag. Riskchefen, som är ansvarig för riskhanterings-
funktionen och direkt underställd VD, är huvudansvarig för den samlade 
rapporteringen och analysen av SPK:s risker. Vad gäller försäkringsrisker 
och försäkringstekniska avsättningar (FTA) säkerställer aktuariefunktio-
nen de löpande beräkningarna. Finansavdelningen sköter den praktiska 
hanteringen av SPK:s finansiella risker, inklusive att genomföra nödvän-
diga omallokeringar och hedgetransaktioner för att uppnå önskad risk-
profil, och ansvarar för att säkerställa erforderlig likviditet.

SPK ska vid varje tidpunkt, utöver tillgångar som krävs för skuldtäck-
ning, ha en tillräcklig kapitalbas. SPK:s kapitalbas motsvarar eget kapital 
men med avdrag för immateriella tillgångar. I den nya regleringen finns 
det två typer av kapitalkrav som anger vilken nivå kapitalbasen minst 
måste uppgå till. 

Det ena kapitalkravet är ett minimikapitalkrav (MKK) som motsvarar 
den erforderliga solvensmarginalen i tidigare reglering, och som oavsett 
risknivån i verksamheten översiktligt bestäms som en given andel av 
FTA. Som framgår av tabellen visar en jämförelse mellan kapitalbas och 
MKK vid årsskiftet ett överskott om 11 548 Mkr.

Det andra kapitalkravet är ett riskkänsligt kapitalkrav (RKK), som tar 
höjd för den riskexponering som finns i verksamheten. RKK beräknas ge-
nom sammanläggning av kapitalkrav för marknadsrisker, försäkringsris-
ker och operativa risker i SPK:s verksamhet med beaktande av korrela-
tioner inom och mellan vissa riskslag. De olika riskslagen beskrivs 
översiktligt längre ner i noten. I och med att SPK huvudsakligen investe-
rar via fonder, genomlyses dessa vid kapitalkravsberäkningen för att fast-
ställa exponeringarna mot olika tillgångsslag. 

Tabellen visar på en övergripande nivå SPK:s riskexponeringar per 
31 december 2021 och vilka kapitalkrav de medför. Det totala beräknade 
riskkänsliga kapitalkravet, med hänsyn tagen till korrelationseffekter, 
uppgår till 5 920 Mkr. Som framgår av tabellen innebär SPK:s kapitalbas 
ett överskott relativt RKK om 6 495 mkr. I och med att det är första året 
RKK tillämpas finns inga jämförelsesiffror från föregående år.

Sammanställning kapitalkrav (Mkr) 2021-12-31

Riskkänsligt kapitalkrav, RKK
Marknadsrisk 5 768

Ränterisk, netto 1 636
Aktiekursrisk 3 478
Fastighetsprisrisk 1 031
Ränteskillnadsrisk 646
Valutakursrisk 552
Koncentrationsrisk 0
Diversifiering inom riskslaget –1 573

Försäkringsrisk 960
Operativ risk 72
Diversifiering mellan riskslagen –880
Beräknat riskkänsligt kapitalkrav 5 920

Kapitalbas 12 415
Överskott 6 495

Minimikapitalkrav, MKK
Minimikapitalkrav 867

Kapitalbas 12 415
Överskott 11 548

Genom att sätta kapitalbasen i relation till respektive kapitalkrav erhålls 
en MKKkvot respektive en RKKkvot, som för att inte kapitalkraven ska 
underskridas minst måste uppgå till 1,0. För att säkerställa att SPK:s ka-
pitalbas inte blir för låg i förhållande till aktuella kapitalkrav finns fast-
ställd risktoleransgräns och alertnivå för MKKkvot och RKKkvot som 
löpande följs upp. Per 31 december 2021 uppgick MKKkvot och RKK
kvot till 14,32 respektive 2,10 vilket med god marginal överstiger kra-
ven. 

För den löpande riskuppföljningen sammanställs en daglig riskrap-
port innehållande bland annat aktuella marknadsvärden för tillgångar 
och pensionsskuld, överskott i förhållande till RKK, räntekänslighet och 
nyckeltal som solvensgrad, konsolidering, MKKkvot, RKKkvot samt hed-
gekvoter. Rapporten ger en god bild av den aktuella situationen och ut-
gör ett viktigt stöd i riskhanteringen genom att vid behov möjliggöra en 
snabb förändring av riskexponeringen.

Den dagliga riskrapporten innehåller också en dagligen uppdaterad 
riskmatris. Varje ruta i riskmatrisen innehåller nyckeltalen eget kapital, 
RKKkvot och MKKkvot. Nuläget per rapportdatum framgår av mittenru-
tan i matrisen, där RKKkvoten är grönfärgad om det finansiella läget är 
gott. Understiger RKKkvoten istället den internt fastslagna alertnivån 
1,10 signaleras ”gult” läge som bland annat medför förberedelser för att 
vidta åtgärder för att återställa det gröna läget. Skulle RKKkvoten under-
stiga 1,00 signaleras ”rött” läge eftersom kapitalkravet då inte uppfylls. 
De övriga rutorna i riskmatrisen visar vad som händer med nyckeltalen 
om räntorna (Xaxeln) och/eller tillgångsmassan (Yaxeln) momentant 
förändras.
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Nedan visas riskmatrisen per 31 december 2021, belopp i Mdr. 

–0,4% 0,0% 0,4%
−5% EK 9,99 10,93 11,82

RKK-Kvot 1,83 1,92 2,10
MKK-Kvot 10,97 12,60 14,30

0,0% EK 11,50 12,42 13,33
RKK-Kvot 2,02 2,10 2,28
MKK-Kvot 12,63 14,32 16,12

5% EK 13,00 13,94 14,83
RKK-Kvot 2,20 2,27 2,44
MKK-Kvot 14,28 16,07 17,95

Räntekänslighet

EK: Eget kapital
RKK: Riskkänsliga kapitalkravet
MKK: Minimikapitalkravet

31 december 2021

Pr
isk

än
sli
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et

: EK ≤ 1.10
: EK ≤ 1.00

1.10 <
1.00<

Den sämsta kombinationen i riskmatrisen är om marknadsräntorna 
sjunker med 0,4 procentenheter samtidigt som samtliga tillgångspriser 
momentant faller med 5%. Skulle detta inträffa samtidigt så skulle SPK:s 
eget kapital reduceras till strax under 10 Mdr och RKKkvoten sjunka till 
1,83, under förutsättning att inga åtgärder vidtas av SPK.

SPK har under året, i enlighet med kraven i den nya regleringen, 
 också genomfört en framåtblickande egen riskoch solvensbedömning 
(ORSA) som ska göras årligen i syfte att tydliggöra alla väsentliga risker i 
verksamheten och bedöma det totala solvensbehovet för att kunna be-
driva verksamheten i enlighet med verksamhetsplan och aktuell riskpro-
fil. Efter en jämförelse mellan SPK:s riskprofil och de antaganden som Fi-
nansinspektionen använt vid kalibreringen av RKK, görs bedömningen 
att RKK ger ett kapitalkrav som till viss del överskattar risken i SPK:s verk-
samhet. Det bedömda solvensbehovet skulle därför kunna ligga under 
nivån för kapitalkravet enligt RKK. SPK har dock i sin första ORSA valt att 
likställa det egenbedömda totala solvensbehovet med RKKkravet. 

Marknadsrisker
Marknadsrisk är SPK:s mest väsentliga risk och följs därför nogsamt 
upp. Med marknadsrisk avses risken att marknadsvärdet på SPK:s till-
gångar och skulder kortsiktigt förändras på ett ofördelaktigt sätt.

Kapitalkravet för marknadsrisk beräknas genom en sammanläggning 
av kapitalkraven för ränterisk, aktiekursrisk, fastighetsprisrisk, ränteskill-
nadsrisk, valutakursrisk och koncentrationsrisk, med hänsyn tagen till 
korrelationseffekter mellan respektive risk samt inom aktiekursrisken.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att SPK:s finansiella ställning påverkas nega-
tivt av förändringar i marknadsräntorna. Det pensionsåtagande som 
SPK tryggar utgör en skuld som sträcker sig långt fram i tiden och som 
dagligen marknadsvärderas enligt en metod bestämd av Finansinspek-
tionen. De kortsiktiga marknadsvärdesförändringar som blir följden av 
ränteförändringar utgör därmed en ränterisk. För att reducera denna 
ränterisk används ränteswapkontrakt samt andelar i särskilt lämpade 
obligationsfonder med en relativt hög och stabil räntekänslighet i enlig-
het med en räntehedgekvot beslutad av VD. Ränterisk uppstår även till 
följd av att marknadsvärdet på ränterelaterade tillgångar påverkas vid 
rörelser i marknadsräntorna. Den totala ränterisken beaktar båda dessa 
effekter, och det är nettoexponeringen som ligger till grund för beräk-
ningen av kapitalkravet. 

Då effekterna av en ränteförändring skiljer sig åt för de båda typerna 
av ränterisk ska kapitalkravet beräknas som den största negativa effek-
ten av en höjning respektive sänkning av marknadsräntorna. Storleken 
på förändring av räntenivån varierar beroende på löptid, och förändring-
arna anges också både i absoluta och relativa termer. I kapitalkravsbe-

räkningen ska den största negativa effekten givet en absolut respektive 
relativ förändring av marknadsräntorna väljas. Det finns dock även ett 
golv som förhindrar att redan negativa räntor stressas ytterligare. 

I tabellen nedan sammanställs den kombinerade effekten på tillgång-
ar, FTA och solvens av en ränteförändring.

Aktiekursrisk
Med aktiekursrisk avses risken att värdet på SPK:s aktierelaterade till-
gångar sjunker vid förändringar i aktiekursen. För att reducera värdeför-
ändringar till följd av svängningar i aktiekurserna begränsas innehavet 
av aktier i portföljen och dessutom kan aktieindexterminer användas i 
enlighet med en aktiehedgekvot beslutad av VD. 

I kapitalkravsberäkningen delas aktietillgångarna upp i tre olika typer 
med olika stressnivåer, bland annat beroende på var aktien handlas eller 
hur likvid den anses vara. Den tredje typen kan även omfatta andra till-
gångar än aktietillgångar som inte omfattas av något av de andra delka-
pitalkraven. Ett exempel på tillgång som hamnar i denna grupp är så 
 kallade icke godkända infrastrukturinvesteringar. Det totala kapitalkravet 
för aktiekursrisk beräknas genom en sammanläggning av kapitalkraven 
för de olika typerna med hänsyn tagen till korrelationseffekter. 

I tabellen nedan sammanställs effekten på tillgångar och solvens av 
en aktiekursförändring.

Fastighetsprisrisk
Med fastighetsprisrisk avses risken för en nedgång i marknadsvärdet för 
fastigheter, och kapitalkravet för fastighetsprisrisk beräknas som effek-
ten av ett givet fall i marknadspriserna för fastigheter.

Även så kallade godkända infrastrukturinvesteringar räknas in i un-
dergruppen för fastighetsprisrisk vid beräkningen av kapitalkrav. Sedan 
juli 2021 innehåller kapitalkravsberäkningen dock en egen undergrupp 
för godkända infrastrukturinvesteringar med ett lägre kapitalkrav, men 
med mer detaljerade krav för att klassificeras som ”godkända”. Investe-
ringar som inte uppfyller kraven för godkända investeringar hamnar i 
under gruppen för aktiekursrisk. Till följd av övergångsregler gäller de nya 
kraven endast investeringar som tillkommer efter det att ändringarna 
trädde ikraft, så de investeringar som räknades som godkända innan 
dess ligger kvar i undergruppen för fastighetsprisrisk vid kapitalkravs
beräkningen. 

Ränteskillnadsrisk
Med ränteskillnadsrisk avses risken att värdet på en räntebärande till-
gång med kredit eller motpartsrisk förändras negativt till följd av ökad 
kreditspread, d v s skillnaden i ränta mellan den räntebärande tillgång-
en och den riskfria räntan. Ränteskillnadsrisken reduceras bland annat 
genom att innehavet av kreditobligationer i portföljen har begränsats. 

Kapitalkravet för ränteskillnadsrisk beräknas genom att kreditspread-
en för SPK:s räntebärande tillgångar stressas med en faktor som varierar 
beroende på typ av exponering samt dess duration och kreditkvalitet. 

Valutakursrisk
Med valutakursrisk avses risken att värdet av innehav noterade i ut-
ländsk valuta förändras vid rörelser i valutakurserna. Valutakursrisker 
ska hanteras i enlighet med av VD fastslagen valutahedgestrategi, som 
anger den valutahedgenivå per tillgångsslag som bedöms ge lägst port-
följrisk. Valutahedgarna består av valutaterminskontrakt som vid förfall 
rullas vidare. 

Kapitalkravet för respektive valuta som SPK har exponering emot 
motsvarar den minskning av kapitalbasen som uppstår om valutakursen 
skulle öka eller minska med en given nivå. 
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Baserat på valutaexponeringen per 31 december 2021, och med 
hänsyn tagen till valutahedging, anger tabellen nedan effekten på SPK:s 
solvens vid en valutakursförändring om 10%.

Känslighet 
 kapitalbuffert,  
Mkr

Ränte-
förändring 

+1%

Ränte-
förändring 

–1%
Aktiekurs-

fall 10%
Valuta kurs-

förändring 10%

Förändring tillgångar –559 585 –1 059 –552
Förändring FTA –2 368 2 736 – –
FTA efter omräkning 18 297 23 402 20 666 20 666
Solvens efter 
 omräkning 178% 144% 155% 158%

Koncentrationsrisk
Med koncentrationsrisk avses risker till följd av koncentration av expone-
ringar till ett fåtal motparter eller till vissa regioner eller branscher. Kon-
centrationsrisken minskas genom diversifiering av portföljen. I och med 
att SPK i stort sett uteslutande investerar i väldiversifierade fonder är kon-
centrationsrisken normalt försumbar, och så även kapitalkravet.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att likvida medel inte finns tillgängliga när 
behov uppstår. Det finns också en risk att ett finansiellt instrument på 
grund av tunn likviditet på marknaden inte kan avyttras alls eller endast 
kan avyttras till ett väsentligt reducerat pris. 

För att reducera risken för likviditetsproblem finns interna riktlinjer 
om likviditetsbuffertens storlek. Det finns också en maxgräns för hur 
stor del av tillgångarna som kan investeras i mer illikvida tillgångar. Lö-
pande görs likviditetsprognoser över kommande 60dagarsperiod. I och 
med att SPK:s verksamhet nästan uteslutande rör kollektivavtalad för-
månsbestämd försäkring är den osäkerhet som finns i flödena framfö-
rallt kopplad till säkerhetsflyttar relaterade till de derivatinstrument 
som används i riskhanteringen.

Samtliga Finansiella skulder förväntas förfalla inom 1 år.
Likviditetsrisk ingår inte i kapitalkravsberäkningen. 

Försäkringsrisker 
Riskuppföljningen fokuserar främst på att säkerställa att SPK klarar av att 
fullfölja sina livsvariga utbetalningar av garanterade pensionsbelopp. De 
huvudsakliga försäkringsrelaterade riskerna är relaterade till livslängd och 
sjuklighet. SPK analyserar löpande livslängd och sjukskrivningsgrad hos 
de anslutna och genomför stress och scenarioanalyser för att bedöma 
riskerna. 

Kapitalkravet för försäkringsrisk beräknas genom en sammanlägg-
ning av kapitalkraven för livrisk, sjuklighetsrisk, annullationsrisk och 
kostnadsrisk, med hänsyn tagen till korrelationseffekter mellan respek-
tive risk.

Livrisk
Med livrisk avses risken för att den faktiska livslängden för de försäkrade 
skiljer sig från den förväntade. Risken beror på om det är en dödsfallsför-
säkring (t ex familjepension där utbetalning sker vid dödsfall) eller livs-
fallsförsäkring  (t ex ålderspension). Om dödligheten minskar med 15 %, 
vilket innebär att den förväntade återstående livslängden för en 65 årig 
man (kvinna) ökar med 1,1 (1,0) år, innebär det en ökning av FTA om ca 
912 Mkr. 

Kapitalkravet för livrisk beräknas som det största av kapitalkraven 
för långlevnadsrisk (d v s att någon lever längre än beräknat) och dödlig-
hetsrisk (d v s att någon lever kortare än beräknat). 

Sjuklighetsrisk
Med sjuklighetsrisk avses risken för att försäkrade är sjuka i högre ut-
sträckning och under längre tid än vad som antagits. Om det faktiska in-
sjuknandet ökar med 40% samtidigt som avvecklingen (tillfrisknande och 
död) minskar med 15% och invaliditetsgraden ökar med 15% innebär det 
en ökning av FTA om ca 54 Mkr. 

Känslighet försäkringsrisker, 
Mkr

Förändring 
FTA

Ny FTA Ny solvens 
%

15% minskad dödlighet 912 21 577 153
Samtidig effekt av 40% ökat 
insjuk nande, 15% minskad 
 avveckling och 15% ökad 
 invaliditetsgrad 54 20 720 160

Annullationsrisk
Med annullationsrisk avses risken för att avtal och därmed kapital flyttas 
från SPK, vilket skulle medföra att befintligt kapital för att bära driftskost-
nader minskar. I och med att endast en marginell del av SPK:s bestånd 
omfattas av flytträtt är konsekvensen av annullationsrisk i stort sett för-
sumbar för SPK, och kapitalkravet blir därmed också försumbart.
Utöver att flyttas kan avtal läggas i fribrev. Denna risk ingår inte i kapital-
kravsberäkningen. SPK gör dock ett explicit antagande om fribrevslägg-
ning, vilket påverkar beräkningen av FTA. Effekter av stress av detta anta-
gande beaktas vidare i den egna risk och solvensbedömningen.

Kostnadsrisk
Kostnadsrisk är risken för att SPK:s finansiella ställning försämras på 
grund av att kostnaderna ökar. Kapitalkravet för kostnadsrisk beräknas 
som en given andel av SPK:s avsättning för fasta driftskostnader. 

Operativa risker
Med operativa risker avses risker för förluster till följd av att interna pro-
cesser och rutiner inte är ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system, 
externa händelser etc. För att identifiera, dokumentera och övervaka de 
operativa riskerna i SPK:s verksamhet genomförs självutvärderingar där 
varje avdelnings verksamhet analyseras och riskreduceringsåtgärder i 
form av exempelvis extra kontroller vidtas. 

Så som kapitalkravet för operativ risk är konstruerat har det ingen 
koppling till hantering och förebyggande av dessa risker, och kan där-
med inte påverkas.
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Not 3.  Premieinkomster

2021 2020
Årsavgifter brutto 791 914 717 809
Engångspremier 3 031 –
Kollektiv riskpremie 1) 337 314 303 567
Avgiftsbefrielser 2)

    sjukpension –22 682 –24 677
    avgiftsutjämning och tilläggspremie –14 143 –19 582
Summa 1 095 434 977 117

1)  Den kollektiva riskpremien finansierar dels riskförsäkringar (sjukpen-
sion och premiebefrielse) och riskförsäkringar inom den förmånsbe-
stämda försäkringsrörelsen (bl a särskild efterlevandepension samt 
förtida ålderspension enligt §8 i BTPavtalet).

2)  Avgiftsbefrielser utgör verkligt utfall täckt av avgifter ingående i de 
kollektiva riskavgifterna. Avgiftsutjämning uppkommer genom att av-
gifterna för ålders och kompletteringspensionerna har maximerats 
(vid 65 års pensionsålder) till 15% av lönedel upp till 7,5 inkomstbas-
belopp och 73% av lönedel över 7,5 inkomstbasbelopp.

Not 4.  Kapitalavkastning, intäkter  

2021 2020
Direktavkastning
Räntor inlåning 701 1 034
Räntor obl o andra räntebärande 
 instrument

2 325 2 006

Utdelning aktier 143 843 223 626
Övriga intäkter1) 113 997 112 946

260 866 339 613
1)  avser bl a erhållna rabatter på  fondförvaltningsavgifter

Valutakursvinster 379 599 -

Realisationsvinster
Aktier och andelar 1 327 542 890 569
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

127 630 -

Övriga finansiella tillgångar 31 013 13 740
1 486 185 904 309

Summa 2 126 650 1 243 922
 

Not 7.  Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar

2021 2020
Förändring livförsäkringsavsättning, 
SPK Kollektiv

–359 010 898 660

Förändring livförsäkringsavsättning, 
SPK Individuell

–5 585 –12 950

Förändring oreglerade skador, 
 Riskrörelsen

3 449 –26 252

Summa –361 146 859 457

För ytterligare information se Not 21. Försäkringstekniska avsättningar 

Not 5.  Orealiserat resultat på placeringstillgångar

2021 2020
Orealiserade vinster, netto
Aktier och andelar 681 258 1 833 295
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

– 561 730

Övriga finansiella placeringstillgångar – 165 438
Derivat – 37 649

681 258 2 598 113

Orealiserade förluster, netto
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

337 251 –

Övriga finansiella placeringstillgångar 74 634 –
Derivat 59 439 –

471 325 –

Samtliga resultat kommer från transaktioner till verkligt värde.

Not 6.  Utbetalda försäkringsersättningar

2021 2020
Baserade på individuella avgifter
    ålderspension 830 697 814 239
    kompletteringspension 115 917 122 198
    familjepension 23 612 22 402

970 226 958 839

Baserade på kollektiva avgifter
    sjukpension 16 870 19 399
     änklingspension, särskild 

 efterlevandepension 5 453 5 444
    barnpension 1 428 1 479

23 751 26 322

Särskild löneskatt på utbetalda  
sjukpensioner 2 023 1 935

Summa 995 999 987 096
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Not 8.  Driftskostnader  

2021 2020
Driftskostnader 57 756 49 960
Kostnader hänförliga till kapitalförvaltningen som redovisas i not 9. –4 337 –1 258

53 419 48 702

Driftskostnader (exkl kapitalförvaltningskostnader) per kostnadsslag
Personalkostnader m m 35 326 32 079
Lokalkostnader m m 3 317 3 266
Avskrivningar 366 694
IT–kostnader 4 297 3 163
Övrigt1) 10 112 9 500

53 419 48 702

1)  Består till största delen av kostnader i samband med ombildning till tjänstepensionsförening samt kostnader relaterade till styrning av  verksamheten 
såsom revision, regelefterlevnad samt tillsynsavgifter.

I posten Övrigt ingår revisionskostnader enligt nedan

Deloitte AB
Revisionsuppdraget 550 454

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskning av årsredovisningen och 
bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med 
 revisionsuppdraget. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser biträde i redovisningsfrågor.

Löner, ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare och övriga anställda

2021
Löner och 

arvoden
Sociala 

kostnader
Pensions– 
kostnader Förmåner Summa

Anställda i ledande positioner 3 417 1 114 1 157 130 5 818
Övriga anställda som kan påverka 
SPK:s risknivå 8 850 2 825 4 011 141 15 826
Alla anställda 18 344 5 906 7 133 453 31 836

2020
Löner och 

arvoden
Sociala 

kostnader
Pensions– 
kostnader Förmåner Summa

Anställda i ledande positioner 3 256 1 067 1 057 141 5 521
Övriga anställda som kan påverka 
SPK:s risknivå 7 816 2 540 3 301 268 13 925
Alla anställda 16 863 5 510 5 995 674 29 043

Samtliga medarbetare omfattas av den förmånsbaserade BTPplanen, enligt kollektivavtal, vilket innebär att medarbetarna garanteras en pension 
motsvarande en viss procentuell andel av slutlönen. Pensionsplanen omfattar ålderspension, sjukpension, familjepension, särskild efterlevandepensi-
on och särskild barnpension. Pensionsförpliktelserna tryggas genom inbetalning av fastställda försäkringspremier under anställningstiden. SPK har 
därutöver inga ytterligare förpliktelser. Kostnaden för BTPplanen redovisas i samband med att förmånen intjänas via resultaträkningen och ingår i 
driftskostnaderna enligt ovan.
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Not 8.  Driftskostnader, forts

Redogörelse av SPK:s ersättningspolicy
SPK:s ersättningspolicy har beslutats av styrelsen. I dokumentet Information om styrdokument för ersättningar på SPK:s webbplats 
(https://www.spk.se/om–spk/bolagsinformation/styrdokument/) finns en utförligare beskrivning av hur ersättningssystemet är uppbyggt, inklusive 
bland annat beslutsformer, undvikande av intressekonflikter, uppföljning och kontroll. SPK utger endast fast lön, rörliga ersättningar förekommer inte.

Ersättningar till VD beslutas av styrelsen. Ersättningar till övriga personer i ledningen samt övrig personal beslutas av VD efter avstämning med 
ordförande för till VD direktrapporterande personer. I samband med den årliga kostnadsuppföljningen kan styrelsen följa att ersättningarna hålls inom 
rimliga nivåer.

I kategorin anställda som kan påverka SPK:s risknivå ingår anställda i ledningsgruppen samt anställda inom riskhanteringsfunktionen och inom 
 Finansavdelningen, totalt 10 anställda.

Anställningsvillkor för verkställande direktören Lars–Åke Vikberg
VDs anställningsvillkor innehåller inga inslag av rörliga lönedelar i form av bonus, tantiem eller liknande, utan löneersättningen utgörs av en fast års-
lön. I VD's avtal finns en ömsesidig uppsägningstid om 6 mån. VD har utöver detta avtal om avgångsvederlag om 12 månadslöner utöver lön för upp-
sägningstid. Den ordinarie pensionsåldern är 65 år. VD omfattas av pensionsplan motsvarande BTPplanen, BTP 2. Utöver pensionsplanen betalar SPK 
en premie 20% för lönedelar mellan 30 inkomstbasbelopp och 80 inkomstbasbelopp. VD har en förmån i form av en tjänstebil. Tjänstebilen är en elbil.

2021 Medelantal anställda Män Kvinnor Total
Styrelse 4 4 8
VD och företagsledning 2 3 5
Övriga tjänstemän1) 8 7 15
1) omräknat till heltidsanställda

2020 Medelantal anställda Män Kvinnor Total
Styrelse 4 4 8
VD och företagsledning 2 3 5
Övriga tjänstemän1) 8 6 14
1) omräknat till heltidsanställda.

Medelantalet anställda (oavsett tjänstgöringsgrad) har under året varit 20 (19) stycken.

Ersättning till ledande befattningshavare 2021
Löner och 

arvoden
Sociala 

kostnader Summa
Lars–Åke Vikberg, Verkställande direktör 3 108 977 4 084
Roger Ljung, Styrelsens vice ordförande 71 22 94
Ordinarie styrelseledamöter
Jessica Lööw 48 15 63
Ann–Charlotte Karlsson 48 15 63
Camilla Linder 71 22 94
Patrik Mejer 71 22 94
Summa 309 97 406

Ersättning till ledande befattningshavare 2020
Löner och 

arvoden
Sociala 

kostnader Summa
Lars–Åke Vikberg, Verkställande direktör 3 044 956 4 000
Roger Ljung, Styrelsens vice ordförande 52 11 63
Ordinarie styrelseledamöter
Jessica Lööw 35 10 45
Ann–Charlotte Karlsson 31 16 47
Camilla Linder 52 16 68
Patrik Mejer 43 13 56
Summa 212 67 279
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Not 9.  Kapitalavkastning, kostnader  

2021 2020
Kostnader för kapitalförvaltning 4 337 1 258

Realisationsförluster
Obligationer och andra räntebärande värdepapper – 102 763
Aktiederivat 22 648 39 295

22 648 142 058

Valutakursförluster – 359 084

Räntekostnad derivat – 1 087
Räntekostnad bank 547 314

547 1 401

Summa 27 532 503 801

Samtliga resultat kommer från transaktioner till verkligt värde.

Not 10.  Skatt på årets resultat

2021 2020
Inkomstskatt 2 –
Avkastningsskatt 23 048 20 816

23 050 20 816

Not 11.  Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder  

2021–12–31

Tillgångar

Finansiella  tillgångar/ 
skulder värderade 

till  verkligt värde via 
 resultaträkning

Finansiella  tillgångar/ 
skulder värderade till 

 verkligt värde via resultat-
räkning  innehavda för 

 handel

Lånefordringar  
och kundfordringar/ 

övriga finansiella  skulder

Summa

Aktier och andelar 10 932 874 – – 10 932 874
Obligationer och räntebärande tillgångar 15 275 924 – – 15 275 924
Övriga finansiella placeringstillgångar 5 706 227 – – 5 706 227
Derivat – 20 873 – 20 873
Övriga fordringar – – 985 533 985 533
Kassa och bank – – 370 190 370 190
Summa 31 915 025 20 873 1 355 723 33 291 620

Skulder
Övriga skulder – 65 532 9 600 75 132
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – 102 170 102 170
Summa – 65 532 111 770 177 302

2020–12–31

Tillgångar

Finansiella  tillgångar/ 
skulder värderade 

till  verkligt värde via 
 resultaträkning

Finansiella  tillgångar/ 
skulder värderade till 

 verkligt värde via resultat-
räkning  innehavda för 

 handel

Lånefordringar  
och kundfordringar/ 

övriga finansiella  skulder

Summa

Aktier och andelar 9 933 726 – – 9 933 726
Obligationer och räntebärande tillgångar 14 713 773 – – 14 713 773
Övriga finansiella placeringstillgångar 5 439 989 – – 5 439 989
Derivat – 91 273 – 91 273
Övriga fordringar – – 60 680 60 680
Kassa och bank – – 778 703 778 703
Summa 30 087 487 91 273 839 383 31 018 143

Skulder
Övriga skulder – 8 792 10 526 19 318
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – 117 382 117 382
Summa – 8 792 127 908 136 700
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Not 12.  Värderingskategorier för finansiella instrument värderade till verkligt värde  

Verkligt värde för finansiella instrument 2021–12–31
Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Aktier och andelar 10 932 874 – – 10 932 874
Obligationer och räntebärande tillgångar 15 275 924 – – 15 275 924
Övriga finansiella placeringstillgångar 5 487 606 – 218 621 5 706 227
Derivat – 20 873 – 20 873
Summa 31 696 404 20 873 218 621 31 935 898

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Derivat – 65 532 – 65 532
Summa – 65 532 – 65 532

Verkligt värde för finansiella instrument 2020–12–31
Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Aktier och andelar 9 933 726 – – 9 933 726
Obligationer och räntebärande tillgångar 14 713 773 – – 14 713 773
Övriga finansiella placeringstillgångar 5 159 989 – 280 000 5 439 989
Derivat – 91 273 – 91 273
Summa 29 807 487 91 273 280 000 30 178 760

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Derivat – 8 792 – 8 792
Summa – 8 792 – 8 792

I tabellen ovan lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen, som i 
tre nivåer kategoriserar indata till de värderingstekniker som används: (för ytterligare beskrivning av modell hänvisas till Not 1. Redovisningsprinciper)
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: utifrån faktiskt innehavda fondandelar per bokslutsdagen och senast observerade andelspris, som kan vara upp till tre månader gamla.

Not 13.  Aktier och andelar  

Verkligt värde 
2021–12–31

Anskaffningsvärde 
2021–12–31

Verkligt värde 
2020–12–31

Anskaffningsvärde 
2020–12–31

Svenska andelar i värdepappersfond 5 977 180 2 638 415 6 514 619 3 598 751
Utländska andelar i värdepappersfond 4 953 826 3 659 471 3 419 107 2 878 720
Summa 10 931 006 6 297 886 9 933 726 6 477 471

Vid värdering av placeringar i utländsk valuta hämtas valutakurser från Bloomberg. Dessa är slutkurser (mid) som sätts kl. 16.00 lokal tid i 
 Storbritannien. Valutakurs som har använts per 2021–12–31 (2020–12–31) USD 9,052 (8,21) EUR 10,2944 (10,0441) 

Not 14.  Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

Verkligt värde 
2021–12–31

Anskaffningsvärde 
2021–12–31

Verkligt värde 
2020–12–31

Anskaffningsvärde 
2020–12–31

Svenska andelar i värdepappersfond 15 275 924 14 963 990 14 713 773 14 028 111
Summa 15 275 924 14 963 990 14 713 773 14 028 111

Not 15.  Övriga finansiella placeringstillgångar

Verkligt värde 
2021–12–31

Anskaffningsvärde 
2021–12–31

Verkligt värde 
2020–12–31

Anskaffningsvärde 
2020–12–31

Realtillgångar – svenska 218 621 38 824 280 000 132 056
Realtillgångar – utländska 2 975 719 2 736 104 2 587 962 2 482 831
Alternativa investeringar – svenska 2 512 072 2 500 000 2 572 203 2 500 000
Summa 5 706 413 5 274 928 5 440 165 5 114 887
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Not 16.  Derivatinstrument   

2021
Derivatinstrument med positiva marknadsvärden

Nominellt belopp 
2021–12–31

Verkligt värde 
2021–12–31

Bokfört värde 
2021–12–31

Valutaterminer –352 200 20 873 20 873
Summa 20 873 20 873

Erhållna marginalsäkerheter för nettat marknadsvärde för 
valutaterminer och ränteswap.

SEK 32 300

Återstående löptid
Verkligt värde 

2021–12–31
% av derivatportfölj 

2021–12–31
< 1 år 20 873 100%
10–15 år – –

20 873 100%

Derivatinstrument med negativa marknadsvärden
Nominellt belopp 

2021–12–31
Verkligt värde 

2021–12–31
Bokfört värde 

2021–12–31
Aktieindextermin –1 390 –16 808 –16 808
Ränteswappar 1 000 000 –48 724 –48 724
Summa –48 724 –48 724

Lämnad säkerhet för clearad aktieindextermin – inital– och 
 variation margin.

SEK 54 066

Återstående löptid
Verkligt värde 

2021–12–31
% av derivatportfölj 

2020–12–31
< 1 år –16 808 26%
10–15 år –48 724 74%

–65 532 100%

2020
Derivatinstrument med positiva marknadsvärden

Nominellt belopp 
2020–12–31

Verkligt värde 
2020–12–31

Bokfört värde 
2020–12–31

Aktieindextermin –180 2 495 2 495
Valutaterminer –436 000 88 778 88 778
Summa 91 273 91 273

Lämnad säkerhet för ovanstående clearad aktieindextermin. SEK 51 146
Erhållna marginalsäkerheter för ovanstående derivat. SEK 78 700

Återstående löptid
Verkligt värde 

2020–12–31
% av derivatportfölj 

2020–12–31
< 1 år 91 273 100%
10–15 år – –

91 273 100%

Derivatinstrument med negativa marknadsvärden
Nominellt belopp 

2020–12–31
Verkligt värde 

2020–12–31
Bokfört värde 

2020–12–31
Ränteswappar 1 000 000 –8 588 –8 588
Valutaterminer –18 700 –204 –204
Summa –8 792 –8 792

Erhållna marginalsäkerheter för ovanstående derivat. SEK –

Återstående löptid
Verkligt värde 

2020–12–31
% av derivatportfölj 

2020–12–31
< 1 år –204 2%
10–15 år –8 588 98%

–8 792 100%

Derivataffärer genomförs i SEK med minst två godkända motparter. Swap och valutaterminsavtalen regleras med marknadspraxis genom s k ISDA/CSA
avtal. Aktieindexterminer är ett s k clearat instrument, SPK har därför tecknat avtal med Nasdaq som clearinghus och Swedbank som clearing member. 
Avtalen är marknadspraxis för clearade instrument och reglerar främst affärs och säkerhetshantering. De derivataffärer som genomförs innebär mark-
nadsexponering i form av aktiekurs, ränte och valutakursrisk. Nominellt värde av dessa derivat redovisas enligt Finansinspektionens föreskrifter som 
åtagande (poster inom linjen) per balansdag.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 17.  Övriga fordringar

2021-12-31 2020-12-31
Kundfordringar 10 775 12 029
Övrga kortfristiga fordringar1) 974 758 48 653
Skattefordran 225 9

985 758 60 692
1) avser främst fordran på andelar för en ny global fastighetsinvestering med draget kapital 30 november där andelar beräknas under februrari 2022
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Not 21.  Försäkringstekniska avsättningar, forts

Livslängdsantaganden
Enligt livslängdsantaganden tillämpade fr.o.m. 31 december 2021 för-
väntas en 65årig man leva tills han är 87,3 år medan en 65årig kvinna 
förväntas leva tills hon är 89,3 år. 

Avsättning för oreglerade skador 2021–12–31 2020–12–31
Ingående balans 164 780 138 527
Förändring på grund av
   nya sjukfall 64 562 49 983
   utbetalningar –37 555 –30 241
   avveckling av sjukfall –32 148 –13 299
   ränteeffekt vid diskontering av avsättning –4 184 1 639
   frigjorda driftskostnader –978 –1 265
   förändring, bestånd 6 854 19 436
Utgående balans 161 331 164 780

Löptidsanalys FTA

Andel av avsättningen för diskonterat kassaflöde.

Not 22.  Övriga skulder

 2021–12–31 2020–12–31
Leverantörsskulder 1 977 1 871
Kortfristiga skulder 7 623 8 656
Innehållen källskatt vid  
pensionsutbetalningar 29 717 29 733
Summa 39 316 40 259

Not 23.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021–12–31 2020–12–31
Förutbetalda intäkter 100 629 116 228
Arbetsgivaravgifter 976 886
Semesterlönereserv 754 545
Övriga upplupna kostnader 788 610
Summa 103 146 118 268
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Not 19.  Kassa och bank  

2021–12–31 2020–12–31
Kassa 26 26
Bankinlåning 370 164 778 677

370 190 778 703

Not 20.  Övriga fonder

2021–12–31 2020–12–31
Dispositionsfond (balanserat 
 resultat) 10 585 893 6 590 696
varav Pensionstillägg (ej 
 garanterat) 1 120 824 1 120 824
Årets utbetalda pensionstillägg 
enl styrelsebeslut 117 686 122 993

10 468 207 6 590 696

Not 21.  Försäkringstekniska avsättningar

2021–12–31 2020–12–31
Ingående balans 20 304 791 21 164 248
Förändring på grund av:
   inbetalda premier 1 059 227 932 858
   utbetalningar –995 999 –976 448
   dödlighet och sjuklighet 59 287 54 633
   Ränteeffekt vid diskontering av avsättning –897 820 –695 430
   Avkastningsskatt –14 835 –17 709
   Frigjorda driftskostnader –43 931 –45 392
   Ändrat antagande 1) 1 049 935 –
   Övrig förändring 2) 145 282 –111 968
Utgående balans 20 665 937 20 304 791
1) avser införandet av antagande om fribrevsfrekvens 1 032 688 Kkr, änd-
rat dödlighetsantagande 389 157 Kkr, ändrad metod avkastningsskatt 
195 407 Kkr och ändrad metod diskonteringsräntekurva –567 317 Kkr.
2) avser huvudsakligen fribrevsuppräkning.

Antagande värderingsränta
Vid bestämmande av diskonteringsräntekurva följer SPK fr.o.m. 1 januari 
2021 Finansinspektionens föreskrift FFFS 2019:21 (fram t.o.m. 31 de-
cember 2020 följde SPK Finansinspektionens föreskrift FFFS 2013:23). 
Antagande om långsiktig terminsränta uppgick därmed till 4,20 % per 
31 december 2021. En förändring av diskonteringsräntekurvan påverkar 
både balans– och resultaträkningen.

Känslighetsanalys av livförsäkringsavsättning
Sänkning av marknadsräntorna med 1 procentenhet (parallellskifte av 
marknadsräntorna) medför att Försäkringstekniska avsättningar ökar 
med 2 736 (506) Mkr. Ytterligare upplysning finns under Not 2. Riskhan-
tering. I Försäkringstekniska avsättningar ingår avsättning för oreglerade 
skador avseende förmånerna sjukpension och premiebefrielse i BTPpla-
nen.

Not 18.  Materiella tillgångar  

2021–12–31 2020–12–31
Ingående anskaffningsvärde 3 259 3 111
Inköp 436 148
Försäljningar och utrangeringar –686 –
Utgående ackumulerat anskaff-
ningsvärde 3 010 3 259

Ingående avskrivningar –2 897 –2 659
Försäljningar och utrangeringar 680 –
Avskrivningar –174 –238
Utgående ackumulerade avskriv-
ningar –2 391 –2 897

Bokfört värde 619 362
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Årsredovisningen har godkänts av styrelsen 25 februari 2022. Resultat och balansräkning blir föremål för 
fastställelse av Fullmäktige den 7 april 2022.

Not 24.  Ställda panter, eventualitetsförpliktelser och åtaganden

2021–12–31 2020–12–31
För försäkringstagarnas räkning 
registerförda tillgångar;
Obligationer och andra ränte
bärande värdepapper 8 308 299 14 713 773
Aktier och andelar 9 846 024 5 591 018
Övriga finansiella placerings
tillgångar

2 512 072 -

Summa 20 666 395 20 304 791

Ovanstående tabell visar de tillgångar, värderade till verkligt värde, som 
är intagna i SPK:s skuldtäckningsregister upprättat i enlighet med 5 ka-
pitlet i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2019:21.  

Erhållna och lämnade säkerheter samt nominellt belopp för ingång-
na derivat framgår av Not 16. Derivatinstrument.

Per bokslutsdatum har SPK enligt ingångna avtal åtaganden på 123 
(129) Mkr. Åtagandena avser placeringar i realtillgångar där förvaltarna 
inte begärt in kapital.

Not 25.  Upplysningar om närstående

SPK har bedömt våra anslutna arbetsgivare som närstående parter 
( definition enligt IAS 24 Upplysningar om närstående). I den mån trans-
aktioner genomförs med dessa ligger de inom ramen av kapitalförvalt-
ningsuppdraget. Dessa uppdrag är upphandlade till marknadsmässiga 
villkor. För närvarande har Swedbank Robur ett förvaltningsuppdrag om 
totalt 6 588 (6 895) Mkr.

Not 26.  Händelser efter balansdagen

Förutom det som beskrivs i förvaltningsberättelsen har inga väsentliga 
händelser inträffat.

Tomas Hedberg
Ordförande

Roger Ljung
Vice ordförande

Magnus Carlehed Elisabeth Liberg SallantoAnneCharlotte Karlsson

Camilla Linder Jessica Lööw Patrik Meijer

LarsÅke Vikberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 februari 2022

Henrik Persson
Auktoriserad revisor

Petter Jonsson
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SPK Pensi-
on Tjänstepensionsförening för räkenskapsåret 20210101 
– 20211231. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 
2 – 22 i detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av för-
eningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat för året enligt lagen om årsredo-
visning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer re-
sultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Mina uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är 
förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som 
har överlämnats till föreningens revisionsutskott i enlighet 
med Revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.  

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat 
på min bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjäns-
ter som avses i Revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 
5.1 har tillhandahållits den granskade föreningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områ-
den som enligt min professionella bedömning var de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den ak-
tuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen 
för revisionen av, och i mitt ställningstagande till, årsredovis-
ningen som helhet, men jag gör inga separata uttalanden 
om dessa områden.

Värdering av livförsäkringsavsättningen
Livförsäkringsavsättningen redovisas till 20 505 MSEK per 
31 december 2021 och utgör en väsentlig balanspost som 
baseras på en stor mängd indata samt komplexa beräkning-
ar enligt vedertagna aktuariella värderingsmodeller med till-
lämpning av en rad antaganden kring framtida utveckling av 
flera olika finansiella och ickefinansiella parametrar. 

De antagandena som medför högst grad av osäkerhet i 
värdet på livförsäkringsavsättningen avser diskonteringsrän-
ta, dödlighet, driftkostnader, fribrevsläggning och skattebe-
lastning.

I not 1 i årsredovisningen framgår en redogörelse av till-
lämpade redovisningsprinciper vid värdering av föreningens 
livförsäkringsavsättning. Dessutom framgår av not 21 de vä-
sentliga uppskattningar och bedömningar som värderingen 
av livförsäkringsavsättningen bygger på. Not 2 behandlar för-
eningens exponering för och hantering av försäkringsrisker 
samt känslighetsanalyser.

En tillämpning av ovederhäftigt indata eller olämpliga an-
taganden eller värderingsmodeller kan påverka värderingen 
av livförsäkringsavsättningen väsentligt, varför detta bedöms 
vara ett område av särskild betydelse i min revision.  

Mina granskningsåtgärder
Min revision har omfattat, men inte varit begränsade till, 
 följande granskningsåtgärder:
•  Utvärdera utformningen och implementeringen av de 

kontrollaktiviteter som jag bedömt vara mest relevanta 
såsom kontroller kopplat till datakvalitet, utvärderingar av 
tillämpade antaganden och beräkningsmodeller samt ut-
värdering och analys av rimligheten i utfallet. 

•  Granska och kritiskt utmana företagsledningens val av an-
taganden rörande framtida förväntningar om exempelvis 
diskonteringsränta, dödlighet, driftkostnader, fribrevslägg-
ning och skatt mot historiskt utfall, mina branscherfaren-
heter och förväntad framtida utveckling för att bedöma 
rimligheten i redovisade livförsäkringsavsättningar. 

•  Tillsammans med mina aktuariespecialister kritiskt utma-
na företagsledningens värderingsmodeller och val av anta-
ganden samt kontrollberäkna och genomföra avstäm-
ningskontroller i vissa delar av livförsäkringsavsättningen. 

•  Granska om upplysningarna relaterat till livförsäkringsav-
sättningen är rättvisande, vederhäftiga och fullständiga.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Värdering av finansiella tillgångar där noterade priser 
 saknas (Nivå 3)
Föreningens placeringstillgångar redovisas till ett värde om 
31 936 MSEK per 31 december 2021. Av not 12 framgår att 
de redovisade värdena på placeringstillgångar som klassifi-
ceras som nivå 3 enligt IFRS 13 uppgår till 219 MSEK vilket 
avser finansiella placeringstillgångar, primärt så kallade real-
tillgångar i form av onoterade fondandelar. 

Risken förknippad med placeringstillgångar som redovi-
sas till verkligt värde är i förstone hänförliga till de tillgångar 
som inte handlas på en aktiv marknad eller för vilka det sak-
nas annan indata än noterade priser, som är direkt eller indi-
rekt observerbara för tillgången. De placeringstillgångar som 
klassificeras som nivå 3 enligt IFRS 13 värderas utifrån an-
delskurser från tillgångsförvaltarna som är upp till tre måna-

Till föreningsstämman i SPK Pension Tjänstepensionsförening
organisationsnummer 802005-5581
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ders gamla. Därtill görs justeringar för genomförda transak-
tioner fram till och med bokslutsdagen. Av not 1 och 12 i 
årsredovisningen framgår en redogörelse av tillämpade re-
dovisningsprinciper vid värdering av föreningens placerings-
tillgångar inom nivå 3 och i not 12 anges de väsentliga upp-
skattningar och bedömningar som gjorts i samband med 
värdering av dessa tillgångar. Not 2 behandlar föreningens 
exponeringar för och hantering av marknadsrisker.

Den värderingsprincip som används för fastställande av 
verkligt värde på dessa tillgångar är föremål för väsentliga 
uppskattningar och bedömningar. Till sin natur är principen 
behäftad med en betydande inneboende osäkerhet och jag 
har därför bedömt att området är av särskild betydelse i min 
revision.

Mina granskningsåtgärder
Min revision har omfattat, men inte varit begränsad till, föl-
jande granskningsåtgärder:
•  Granska utformningen och implementeringen av de kon-

trollaktiviteter som jag bedömt vara mest relevanta inom 
processen för värdering av onoterade finansiella tillgångar. 

•  Granska och kritiskt utmana företagsledningens val av vär-
deringsprincip. 

•  Utvärdera de externa värderingskällornas (tillgångsförval-
tarnas) oberoende, kvalifikationer och erfarenhet. 

•  Granska ett urval av värderingarna i fråga mot andra källor 
samt utvärdera precisionen i föregående års skattning.

•  Granska om notupplysningarna kopplat till innehaven är 
rättvisande och fullständiga.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och återfinns på sidan 2.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansva ret för denna andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och jag gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det 
mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång be-
aktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revi-
sionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informatio-
nen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rap-
portera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkrings-

företag. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av förening-
ens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att lik-
videra föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar sty-
relsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka 
föreningens finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvi-
da årsredovisningen som helhet inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som inne-
håller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:
•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-

tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlighe-
ter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig in-
formation eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens in-
terna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om ef-
fektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställan-
de direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar.
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•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fort-
sätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revi-
sionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhål-
landen göra att en föreningen inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Jag måste också förse styrelsen med ett uttalande om att 
jag har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, 
och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimli-
gen kan påverka mitt oberoende, samt i tillämpliga fall åt-
gärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåt-
gärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fast-
ställer jag vilka av dessa områden som varit de mest bety-
delsefulla för revisionen av årsredovisningen, inklusive de 
viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och 
som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla 
områdena. Jag beskriver dessa områden i revisionsberättel-
sen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar 
upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för SPK Pension Tjänstepensionsförening för räken-
skapsåret 20210101 – 20211231 samt av förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som fören-
ingens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor-
leken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, lik-
viditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och för-
valtningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomis-
ka situation och att tillse att föreningens organisation är ut-
formad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören-
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den lö-
pande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
 bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
 direktören i något väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med lagen om tjänste-
pensionsföretag, lagen om årsredovisning i försäkrings
företag eller föreningens stadgar. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio-
ner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt utta-
lande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med lagen om tjänstepensionsföre-
tag.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
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i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om tjänstepen-
sionsföretag.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskning-
en av förvaltningen och förslaget till dispositioner av fören-
ingens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fo-
kuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där av-
steg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade be-
slut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om tjänste-
pensionsföretag. 

Jag utsågs till SPK Pension Tjänstepensionsförenings 
 revisor av föreningsstämman 20210604 och har varit för-
eningens revisor sedan 20190529. SPK Pension Tjänste-
pensionsförening har varit ett företag av allmänt intresse 
 sedan 1 januari 2021.

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av 
min elektroniska underskrift.

Henrik Persson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE 
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STYRELSE, REVISORER M FL

STYRELSE, REVISORER SAMT ANSTÄLLDA

STYRELSE
Hedberg Tomas, ordf Swedbank
Ljung Roger, v ordf Swedbank
Elisabeth Liberg Sallanto Swedbank
Carlehed Magnus Swedbank
Karlsson AnnCharlotte Sparbanken Skåne
Linder Camilla Swedbank
Lööw Jessica Swedbank
Meijer Patrik Sparbanken Skaraborg

ANSTÄLLDA I SPK
LarsÅke Vikberg Verkställande direktör
Dahlman Malin Riskchef
Lindström Ci Operativ Chef
Carlström Ulrika Försäkringschef
Ros Stefan Kapitalförvaltningschef
Holm Lotta Ekonomichef
Arsjö Jonas
Augustsson Erika
Avery Glen
Back Jonas
Cristea Mariana
Eklund Annika
Järrestedt Ewa
Lagerquist Markus
Letmark Maria
Lindström Niklas
Lundberg Otto
Nilsson Stefan
Sundberg Niclas
Ödmann Richard

ANSVARIG AKTUARIE
Löfgren Fredrik

REVISORER
Persson Henrik Deloitte
suppl Nilsson Henrik Deloitte
Jonsson Petter Swedbank
suppl Nyström Jonas Swedbank
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FULLMÄKTIGE

FULLMÄKTIGE T O M ÅRSMÖTET 2023

MANDATTID TVÅ ÅR
VALDA AV ARbETSGIVARNA 

VALDA AV DE ANSLUTNA

Bonde Henrik Swedbank Andersson Stefan Swedbank
suppl Solhed AnnaGreta Swedbank suppl Bergström Johanna Swedbank
Bengtsson Gith, vice ordf Swedbank Jansson Katarina Sparbanken Enköping
suppl Okasmaa Nilsson Johanna Swedbank suppl Dahlqvist Camilla Sörmlands Sparbank
Jakobsson Karin Swedbank Holst Kristina Swedbank
suppl Falkenhielm Mikael Swedbank suppl Norberg Nils Swedbank
Malm Jessica Sparbanken Syd Nordin Kristine Swedbank Försäkring
suppl Boëthius Ulrika Finansförbundet suppl Ek Ingrid Swedbank
Mathiasson Sara Swedbank Nordlund Eva Sparbanken Nord
suppl Videll Emanuel Swedbank suppl Eliasson Annelie Sparbanken Alingsås
Nyström Mikael Swedbank Prades Eriksson EvaLi Entercard
suppl Sundström AnneMarie Swedbank suppl Forsman Stina Swedbank
Ohlson Stefan SölvesborgMjällby Sparbank Ratzmann Eva, ordf Swedbank
Suppl Christer Eklind Sala Sparbank suppl Blomborg Klas Swedbank
Thorson Anders Sparbankernas Service AB Valdén Anna Finansförbundet
suppl Skepplund Anders Sparbanken Rekarne suppl Engström Malin Finansförbundet
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FÖRMÅNER 

FÖRMÅNER I SPK

Den ekonomiska grundtryggheten regleras genom socialför-
säkringarna. Grundtryggheten för banktjänstemän har under 
årens lopp utökats genom kollektivavtal mellan parterna på 
bankområdet, den så kallade BTPplanen. BAO och Finansför-
bundet träffade i maj 2012 en överenskommelse om ett nytt 
pensionsavtal. Avtalet innehåller två delar, BTP 1 som är ett 
nytt premiebestämt system och BTP 2 som i huvudsak är den 
gamla förmånsbestämda delen. Nya pensionsavtalet trädde i 
kraft 1 februari 2013. Arbetsgivaren avgör om BTP1 eller 
BTP2 ska tillämpas. SPK fortsätter förvalta och administrera 
BTP2.

TJÄNSTEPENSION
Bankernas tjänstepension (BTP) har tillkommit genom kol-
lektivavtal mellan BAO och Finansförbundet och mellan BAO 
och JUSEK/Civilekonomerna/ Civilingenjörsförbundet. An-
ställda omfattas från 18 års ålder delvis av BTP för att vid 25 
års ålder omfattas fullt ut. BTP kompletterar de ersättningar 
man får från försäkringskassan i form av allmän pension, 
sjukpenning etc. 
Arbetsgivaren betalar premien för tjänstepensionen.

bTP ÅLDERSPENSION
Ordinarie ålderspension betalas ut livsvarigt till den anställde 
i relation till dennes slutlön och anställningstid. Utöver den 
ordinarie ålderspensionen tillkommer en kompletterande 
pension (BTPK i form av en extra premie om 2% av lönen). 
Den anställde placerar premien för BTPK enligt eget val eller 
enligt arbetsgivarens policy. Ålderspension intjänas från och 
med den månad då den anställde fyller 25 år.
 

bTP SJUKPENSION
Sjukpension betalas ut vid sjukskrivning som är längre än 
90 dagar i samband med att man samtidigt får sjukpenning/ 
ersättning från Försäkringskassan. För kortare sjukdomsperi-
oder får den anställde ersättning från arbetsgivaren och/eller 
Försäkringskassan. Den anställde omfattas av BTP sjukpen-
sion från 18 års ålder.

bTP FAMILJEPENSION
Familjepension betalas ut från BTP till efterlevande hela livet, 
till barn till och med den månad då barnet fyller 21 år. BTP 
familje pension intjänas om lönen överstiger 7,5 ibb från och 
med att den anställde fyller 25 år.

BTP SÄRSKILD BARN- OCH EFTER-LEVANDEPENSION
Särskild barn och efterlevandepension betalas ut temporärt, 
 till barn till och med den månad då barnet fyller 21 år och 
till efterlevande som är yngre än 65 år, dock lägst i fem år om 
dödsfallet inträffar innan anställd fyllt 65 år. Den anställde 
omfattas av BTP särskild barn och efterlevandepension från 
18 års ålder.



För SPK fortsatte 2021 i pandemins tecken, men när restriktionerna släpptes i september kunde vi så sakteliga ses igen på 
kontoret för att sedan återgå till hemarbete i december när restriktionerna åter skärptes. Naturligtvis innebar detta att 
vårt interna koldioxidavtryck blev lågt under 2021. Inga tjänsteresor och få resor till och från jobbet.

Vad gäller vårt externa hållbarhetsarbete som till stor del handlar om våra placeringstillgångar, så fortsätter vi vårt 
 påverkansarbete. Vi mäter årligen koldioxidavtrycket avseende aktier och företagsobligationer och för dialog med våra 
 förvaltare om såväl klimatrisker och klimatpåverkan som andra ESGrelaterade frågor. 

Tillsammans med andra investerare försöker vi påverka företagen. Under året har vi anslutit oss till Climate Action 
100+, ett investerarlett initiativ för att säkerställa att de största utsläpparna av växthusgaser vidtar nödvändiga åtgärder 
mot klimatförändringen. SPK är en relativt liten finansiell aktör, men vi kommer att dra vårt strå till stacken tillsammans 
med våra förvaltare för att uppnå Parisavtalet.

Sedan november har vi en hållbarhetsansvarig på SPK. Det är en ny tjänst vilket visar att vi tar hållbarhetsarbetet på 
 allvar och prioriterar dessa frågor.

HÅLLbARHETS RAPPORT 
2021



SPK HÅLLBARHETSRAPPORT 2021  31   

Vårt hållbarhetsarbete handlar om ett fortlöpande förbätt-
ringsarbete som tar sin utgångspunkt i ställningstagandet att 
leverera hållbara pensioner.

Ställnings-
tagande

Konsekvenser;
portfölj och

internt

Modi�era
strategier

Implementering

Uppföljning och
lärdomar ESG-Policy

Det innebär att tillgångsportföljen ska förvaltas så att avkast-
ningen täcker pensionsåtagandet samtidigt som hållbarhets-
risker minimeras och hänsyn tas till negativa konsekvenser 
för hållbar utveckling. Med hållbarhetsrisker avses främst 
risker kopplade till miljöfaktorer, sociala faktorer och före-
tagsstyrningsfaktorer. 

I enlighet med detta eftersträvar vi att undvika investe-
ringar i bolag som innebär, eller riskerar att innebära, en 
kränkning av de internationella riktlinjer, konventioner eller 
normer som vi har valt att följa: 
•  FN:s Global Compact som är 10 principer gällande mänsk-

liga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption 
som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättig-
heter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga 
rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen samt FN:s kon-
vention mot korruption.

•  OECD:s riktlinjer för multinationella företag som är delvis 
överlappande med FN:s Global Compact men även inklu-
derar aspekter på hur företag bör hantera informationsgiv-
ning, konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkur-
rens och beskattning.

•  Internationella konventioner gällande kontroversiella va-
pen. Med kontroversiella vapen menas klusterbomber, per-
sonminor, kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen.

Vi tillämpar också exponeringsgränser avseende:
•  Fossila bränslen, kolbrytning och okonventionella utvin-

ningsmetoder som oljesand och arktisk borrning
• Pornografi
• Tobak
• Cannabis för rekreation

KLIMAT OCH KOLDIOXIDAVTRYCK
Vi som investerare är medvetna om att klimatförändringen 
påverkar våra investeringar men också att våra investeringar 
har inverkan på klimatet. Därför anser vi det vara av största 
vikt att bedöma och följa upp våra fonders klimatavtryck och 
hur våra fondförvaltare arbetar med dessa frågor.

Klimatrisker kan indelas i fysiska risker och omställnings-
risker. De fysiska riskerna för företag och deras verksamhe-
ter till följd av extremt väder väntas förvärras om klimatför-
ändringen inte mildras. Samtidigt skapar politiska åtgärder 
för att minska koldioxidutsläppen i världsekonomin en över-
gångsrisk för företag och sektorer som inte anpassar sig. Om 
de inte hanteras väl, hotar båda typerna av klimatrisker att 
minska den ekonomiska tillväxten, vilket skapar en mindre 
gynnsam miljö för investeringar generellt. 

I det fortlöpande hållbarhetsarbetet beaktar vi FN:s glo-
bala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, med särskilt fokus 
på mål nummer 13 – Bekämpa klimatförändringen. 

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR
Sedan 2020 är SPK undertecknare av Principles for Respon-
sible Investments (PRI). 

Det innebär att vi ska följa FN:s sex principer för ansvarsfulla 
investeringar med syfte att implementera och integrera mil-
jöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i 
investeringsprocesser.

1.  Vi ska beakta miljö, samhälls och ägarstyrningsaspekter i 
våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2.  Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö, samhälls och 
ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3.  Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö och sam-
hällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi place-
rar i.

4.  Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbran-
schen.

5.  Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som 
möjligt.

6.  Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt 
arbete med att följa principerna.

Vi eftersträvar att alla fondförvaltare som vi anlitar också ska 
vara undertecknare av PRI och följa dessa principer. Genom 
detta hoppas vi kunna bidra till att fler förvaltare tar hänsyn 
till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser och sitt 
ägande och därmed att bolag gör detsamma i sina verksam-
heter. De fondbolag som skrivit under PRI åtar sig att göra 
skillnad.

VÅRT EXTERNA HÅLLBARHETSARBETE
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HÅLLbARHETSARbETE I TILLGÅNGSPORTFÖLJEN 
SPK arbetar generellt med fondlösningar och direkt påver-
kan på enskilda bolagsinnehav är normalt sett inte möjlig. 
Hållbarhetsarbetet inom kapitalförvaltningen fokuserar där-
för på kontinuerlig utvärdering och uppföljning av anlitade 
förvaltares hantering av hållbarhetsfrågor och integrering av 
hållbarhetsrisker. Vi försöker påverka våra fondförvaltare att 
kontinuerligt utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Redan i urvalsprocessen, innan första investeringsbeslu-
tet tas, bedömer vi huruvida förvaltarens hantering av håll-
barhetsfrågor är förenlig med vår ESGpolicy. Om fondinne-
haven i de fonder vi utvärderar för investering är innehav i 
börslistade bolag inkluderar denna bedömning en normativ 
screening och sektorgranskning. Vi informerar också om 
våra ställningstaganden och vår förväntansbild gällande för-
valtarens fortlöpande hållbarhetsarbete.  

Vi arbetar fortlöpande med utvärdering och uppföljning 
av befintliga fondinnehav i vår tillgångsportfölj. Detta gör vi 
bland annat genom årlig granskning av fondernas bolagsin-
nehav utifrån internationella riktlinjer, konventioner och 
normer samt utifrån de exponeringsgränser som vi själva 
fastställt. Underlag för våra bedömningar utgörs främst av 
granskningsrapporter från vår samarbetspartner och tjäns-
televerantör ISSESG. Där vi bedömer att det finns kränk-
ningar av internationella riktlinjer, konventioner och normer 
eller att det finns avvikelser gällande fastställda expone-
ringsgränser försöker vi påverka förvaltaren att vidta åtgär-
der. Det kan handla om att förvaltaren för dialog med bola-
get och anger mätbara mål för förbättring som utvärderas 
vid nästa granskningstillfälle eller att en handlingsplan upp-
rättas som förväntas leda till en tydlig förbättring inom rim-
lig tid. En åtgärd kan också vara att förvaltaren avyttrar inne-
havet. Om ingen förändring skett senast vid nästa 
uppföljning kommer vi att avveckla fondinnehavet under 
ordnade former. 

Vi mäter, med hjälp av ISSESG, årligen koldioxidavtryck 
avseende aktier och företagsobligationer i enlighet med 
Svensk Försäkrings rekommendation. Målet är att koldioxid-
avtrycket för respektive portfölj ska vara lägre än avtrycket 
för respektive jämförelseindex. Om koldioxidavtrycket be-
döms vara för högt för vi dialog med berörda fondförvaltare 
i syfte att minska avtrycket.

Vi får också klimatrapporter från ISSESG som förutom res-
pektive fonds absoluta och relativa koldioxidavtryck, även 
påvisar fondens klimatpåverkan jämfört med benchmark, 
identifierar fondens riktning vad gäller scenarioanpassning, 

omställnings och fysiska risker samt identifierar problema-
tiska sektorer och företag i portföljen, vad gäller klimatrisker. 
Dessa rapporter ger oss en bra utgångspunkt för dialogen 
med våra förvaltare i syfte att påverka för att minska våra in-
vesteringars klimatrisk och koldioxidavtryck.

När det gäller våra reala fonder ser uppföljningen lite an-
norlunda ut. Här investerar förvaltaren i olistade bolag eller 
fastigheter och dessa kan inte granskas av ISSESG på sam-
ma sätt som en exempelvis börslistad aktiefond. I dessa fall 
utgår vår bedömning istället från förvaltarnas egna hållbar-
hetsrapporter och uppsatta mål. Vi för en nära dialog om 
hållbarhetsfrågor och i uppföljningen tittar vi exempelvis på 
förvaltarnas framsteg över tid och måluppfyllnad vad gäller 
ESG. Här är det glädjande att se att alla våra realförvaltare 
har dessa frågor högt upp på sin agenda.

SAMARbETE OCH PÅVERKAN
Som fondandelsägare kan vi inte utöva den ägarstyrning 
som deltagande på bolagsstämmor möjliggör. För att ändå 
kunna utöva viss påverkan på bolagsledningar s amarbetar  
vi med andra institutionella investerare inom ramen för en 
 dialog och påverkansgrupp som  hanteras av ISSESG. 

Syftet är att tillsammans utöva påverkan på bolagsledningar 
som bryter mot ESGnormer. De bolag som omfattas av den-
na dialog behöver inte utgöra innehav i någon av de fonder 
som SPK är andelsägare i. Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig 
längre än till bara befintliga innehav.
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Vårt ställningstagande inom SPK är att alltid vara en attraktiv 
arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och bedriver 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Alla anställda omfattas i grunden av ett kollektivavtal 
mellan BAO och Finansförbundet. Vårt mål är att arbetsmil-
jön ska kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, bra kom-
munikation, samarbete, goda möjligheter att påverka den 
egna arbetssituationen, hög frisknärvaro, hållbara medarbe-
tare, hög säkerhet samt lika behandling av alla, såväl medar-
betare som kunder. Vi arbetar för, och har, en jämn könsför-
delning både inom organisationen och inom styrelsen.

undersökning

riskbedöm
ning

åtgärder

ko
nt

ro
ll Alla

arbetsmiljö-
förhållanden

Hållbara medarbetare är ett samlingsbegrepp för vår psyko-
sociala och fysiska förmåga. Ett hälsoförmånsdokument är 
framtaget där vi samlat förmåner för våra anställda. Vi efter-
strävar att medarbetarna ska hitta en balans mellan arbete, 
fritid och familj och vi jobbar aktivt med frisknärvaro. Kort-
tidssjukfrånvaron mäts årligen och är ett av nyckeltalen i 
personalberättelsen.

Kommunikation och dialog ser vi som nycklar för engage-
mang 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 inter-
na hållbarhetsområdet. Vi ingår i en så kallad Hjärtsäker zon, 
genom att vi kontinuerligt utbildar oss i hjärt och lungrädd-
ning och har en hjärtstartare på kontoret. 

Miljöpåverkan från SPK:s egen verksamhet är relativt låg. 
Främst kommer den ifrån intern pappersförbrukning, el och 
uppvärmning, hantering av uttjänta datorer samt av tjänste-
resor. Vi gör vad vi kan för att reducera miljöpåverkan från 
vår egen verksamhet, med särskilt fokus på dessa områden.

Vid inköp väljer vi miljövänliga och ekologiska alternativ i 
första hand. Kontorets pappersförbrukning mäts årligen och 
vi eftersträvar minskad pappersförbrukning, främst genom 
ökad digitalisering. Datorer återanvänder vi i möjligaste mån 
och återvinner via leverantören när vi inte längre behöver 
dem. 

Vi eftersträvar att de leverantörer vi anlitar för leverans 
av varor och tjänster till kontoret har någon form av miljö-
certifiering, utan att tumma på säkerhet och kvalitet. Flera 
av våra leverantörer arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbe-
te för att bidra till en stabil och hållbar utveckling över tid, 
som ska ge trygghet åt såväl medarbetare, kunder, leveran-
törer och ägare som samhället i stort.

Vår resepolicy har riktlinjer för resesätt, biljettyp, säker-
hetsaspekter och miljöhänsyn. I den mån det är möjligt ska 
de mest miljövänliga resesätten väljas. Våra flygresor klimat-
kompenseras och vid taxiresor används miljöbilar i möjligas-
te mån. För att följa upp vårt eget klimatavtryck väljer vi ock-
så att redovisa våra medarbetares resor till och från 
arbetsplatsen.

VÅRT INTERNA HÅLLBARHETSARBETE
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RESULTAT AV HÅLLBARHETSARBETET 2021
Här följer en sammanfattning av de aktiviteter och åtgärder 
som har genomförts under 2021 inom ramen för vårt håll-
barhetsarbete.

HÅLLbARHETSARbETE I TILLGÅNGSPORTFÖLJEN
Utgångspunkten för en stor del av det påverkansarbete vi 
bedriver gentemot anlitade fondförvaltare är granskningen 
av fondernas bolagsinnehav. 

Vid den årliga portföljgranskningen 2021 bedömdes att 7 
av totalt 11 granskade fonder var i linje med vår ESGpolicy. 
Övriga 4 fonder hade olika typer av observationer, vilka vi 
under året har arbetat med att åtgärda. Dessa åtgärder be-
skrivs närmare nedan.

•  Fond 1 tillämpar en aktiv global strategi för aktieplacering-
ar där förvaltarens egna bedömningar av investeringsmöj-
ligheter har en avgörande betydelse. Fonden lanserades 
2020 med en tydlig hållbarhetsprofil som ett resultat av 
vårt arbete med att påverka i enlighet med vår ESGpolicy. 
Några observationer återfanns bland fondens innehav i 
årets granskning men vi har haft konstruktiva samtal med 
förvaltaren där vi har fått tillfredsställande förklaringar 
samt mätbara mål för uppföljning.

•  Fond 2 tillämpar en global strategi för aktieplaceringar 
med fokus på bolag som utifrån vissa kriterier antas bidra 
till omställningen till ett mer hållbart samhälle. I denna 
fond flaggades ett innehav i årets granskning och vårt på-
verkansarbete fokuserade till stor del på att berörd förval-
tare skulle tydliggöra sin handlingsplan för detta innehav. I 
diskussioner med förvaltaren har vi fått tillfredsställande 
information om hur det aktuella bolaget arbetar för att 
minska sitt beroende av fossila bränslen och man har angi-
vit mätbara mål som vi kan följa upp vid nästa granskning.

•  Fond 3 tillämpar en aktiv global strategi för ränteplacering-
ar där förvaltarens egna bedömningar av investeringsmöj-
ligheter har en avgörande betydelse. Fonden har, under 
SPK:s inflytande, satts uppmed en tydlig hållbarhetsprofil 
och i enlighet med vår ESGpolicy. Trots detta återfanns en 
observation i portföljen vid årets granskning. På grund av 
ett fel hos förvaltarens samarbetspartner för ESG gransk-
ning missade man en förändring av ett portföljbolag som 
ledde till att bolaget bröt mot fondens ESG kriterier. Förval-
taren avyttrade bolaget omgående när felet uppdagades. 

•  Fond 4 tillämpar en global strategi för investeringar i hed-
gefonder som syftar till att leverera en god avkastning med 
en relativt liten exponering för marknadsrisk. Vårt påver-
kansarbete har fortsatt fokuserat på att förbättra förvalta-
rens interna processer med att integrera ESG i sina inves-
teringsbeslut. 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 särskilt vik-
tigt, enligt vår uppfattning. I årets granskning flaggades tre 
innehav i två olika underliggande fonder. Två av dessa po-
sitioner har stängts under året. 

Vid kommande portföljgranskning följer vi upp kvarvarande 
observationer för att säkerställa att utvecklingen går i rätt 

riktning enligt de förväntningar vi har utifrån dialog med be-
rörd förvaltare.

KLIMAT OCH KOLDIOXIDAVTRYCK
Vid senaste mätning uppgick koldioxidavtrycket i aktiefon-
derna till 10,3 ton1) vilket var lägre än koldioxidavtrycket för 
jämförelseindex som uppgick till 18,3 ton. Koldioxidavtryck-
et avseende företagsobligationer i portföljen uppgick till 
16,3 ton jämfört med motsvarande för jämförelseindex vil-
ket var 37,2 ton.

Koldioxidavtrycket ger en ögonblicksbild av hur investe-
ringsportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Beräkningarna är 
dock inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta 
utsläpp. Måttet säger heller ingenting om hur portföljen bi-
drar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att 
läsa på www.svenskforsakring.se i dokumentet; Rekommen-
dation Redovisning av koldioxidavtryck i försäkringsföreta-
gens investeringsportföljer.

SAMARbETE OCH PÅVERKAN
En styrka i vårt hållbarhetsarbete är den nära dialog vi har 
med våra fondförvaltare. Vi ser vikten av att samarbeta och 
lära av varandras perspektiv när det gäller ESGfrågor, något 
vi tror kan hjälpa oss att både förbättra och avancera håll-
barhetsarbetet. 

Ett exempel på hur vårt påverkansarbete kan bedrivas är 
SPK:s deltagande på en av våra fondförvaltares ESGsemina-
rium med portföljförvaltare och analytiker, för att bidra med 
vårt perspektiv som kapitalägare. Här fick vi tillfälle att dela 
med oss av våra tankar och erfarenheter, berätta om hur vi 
arbetar med hållbarhetsfrågor, vilka krav vi ställer på våra 
förvaltare och vilka krav vi förväntar oss att de i sin tur ställer 
på de bolag de investerar i. 

SPK deltar också i ett samarbete med andra institutionel-
la investerare i syfte att tillsammans påverka bolagsledning-
ar som bryter mot ESGnormer. 

Under 2021 kontaktades 134 bolag gällande totalt 206 olika 
ESGrelaterade observationer. Se nedan fördelning av dessa.
 • Miljöfaktorer: 21 bolag
 • Sociala faktorer: 65 bolag
 • Företagsstyrning: 15 bolag
 • Överlappande: 33 bolag

I dessa kontakter erhölls respons från 57 % av bolagen.

Här följer individuella exempel på framgångsrikt påverkans-
arbete:
•  För ett asiatiskt cementbolag kom rapporter om undermå-

1)  Koldioxidekvivalenter per miljon kronor i intäkt för Scope 1 och 2 utsläpp.
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liga arbetsförhållanden och arbetsrelaterade dödsfall. Ef-
ter investerardialog har företaget vidtagit en rad åtgärder 
för de anställda, med hälsa och säkerhet i fokus. Samman-
taget har vidtagna åtgärder bidragit till förbättrade arbets-
villkor, en successiv minskning av antalet arbetsrelaterade 
dödsfall och så småningom en uppnådd nollvision. 

•  För ett multinationellt bolag inom telekom rapporterades 
om konkurrenshämmande beteende gällande dess verk-
samhet inom EU. Efter investerardialog har bolaget etable-
rat ett program för att förhindra att konkurrensbegränsan-
de beteenden upprepas och säkerställa efterlevnad i 
enlighet med alla tillämpliga avtal och konkurrenslagar.

•  Ett gruvbolag har rapporterats för inblandning i kollaps av 
en damm och verksamhetens påverkan på känsliga ekosys-
tem. En långvarig investerardialog har bidragit till att bola-
get har utarbetat sanerings och ersättningsprogram för 
att kompensera för påverkan på människor och miljö i den 
drabbade regionen. Policyer och strategier har upprättats 
för att förebygga och minimera risken för liknande händel-
ser i framtiden.

Ett ytterligare led i vårt påverkansarbete är att vi sedan 24 
september 2021 stöder Climate Action 100+. Climate Action 
100+ är ett globalt initiativ där investerare går samman för 
att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att 
vidta nödvändiga åtgärder för att minska klimatförändring-
en. Som ”supporter” har SPK inget engagemang direkt mot 
företagen, men försöker istället påverka våra egna anlitade 
förvaltare att också gå med i initiativet och i sin tur engagera 
sig mot bolagen.

HÅLLbARHETSARbETE INTERNT
Hållbara medarbetare är vårt viktigaste och prioriterade om-
råde internt. Vi som arbetsgivare stödjer de aktiviteter som 
bidrar till ökad frisknärvaro både på kort och lång sikt. 

Under 2021 har vi på grund av pandemin fortsatt haft 
stort fokus på att trygga varje enskild medarbetare mot 
smittspridning och stödja våra anställda på distans. SPK har 
efterlevt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
uppmanat så många som möjligt att arbeta hemifrån och ej 
belasta kollektivtrafiken mer än vad arbetssituationen krävt. 
SPK har betalat parkering för de som behövt åka in till kon-
toret. Kontoret har säkrats på bästa tänkbara sätt för de som 
måste vara där. Vi har varit stringenta med att ingen får när-
vara på kontoret vid minsta lilla symtom och vi har även med 
gott resultat gjort ett stort förändringsarbete för att hantera 
roller och arbetsuppgifter på distans. Vi har köpt in arbets-
utrustning för att stödja hemarbete ur ett arbetsmiljöper-
spektiv. 

Vi anpassade oss utifrån rådande läge och har tyvärr varit 
tvungna att ställa in planerade prehabaktiviteter. Vi har haft 
en tät dialog veckovis med gemensamma teamsmöten på 
video utan agenda för att behålla känslan av närhet och öp-
pen diskussion om det som ligger närmast på näthinnan. 
Under slutet av året diskuterades önskemål och behov inför 
återgång, och vi beslutade om ny hälsobudget för 2022. Led-
ningen har varit extra lyhörd för medarbetarnas välmående 
med anledning av distansarbetet. Ett bevis på det är att vi 
via vår digitala app kunnat följa upp att vi förbättrat våra in-
terna nyckeltal vad gäller kommunikation och arbetsmiljö.  

Den årliga HLRutbildningen har inte kunnat genomföras.
Under 2021 har korttidsfrånvaron ökat relativt 2020, vilket 

är direkt relaterat till pandemin och de strikta åtgärder vi följt 
för att säkra medarbetare från risken att smittas eller bli sju-
ka. Vår totala sjukfrånvaro har där emot minskat under året.

Resultatet av korttidsfrånvaron:

2021 2020 2019
8,9 8,0 5,0

I och med fokus på proaktivitet, men också rehabilitering, 
har vi valt att mäta frisknärvaron. Detta följer vi upp genom 
att mäta korttidsfrånvaro per anställd eftersom vi då har 
större möjlighet att påverka med proaktiva insatser som ar-
betsgivare.

Vår HHAgrupp, vilket står för Hälsa, Hållbarhet och Ar-
betsmiljö, fokuserar på att stödja SPK i att gemensamt med 
alla anställda genomföra aktiviteter för ökad frisknärvaro. 
Årligen avsätts en budget för gemensamma naturaförmåner 
för att bidra till friskvård, prehab och hållbara medarbetare. 
Personalen erbjuds även influensa och TBEvaccin.

Genom ett fortsatt fokus på digitalisering försöker vi mins-
ka våra pappersutskick och därmed vår miljöpåverkan. Enligt 
de nya kraven för Tjänstepensionsföretag har SPK ett utökat 
informationskrav att skicka pensionsbesked även för med-
lemmar med pågående utbetalning. För SPK har det innebu-
rit en dubblering av utskick och 49% av dessa kunde levere-
ras digitalt redan första året. Våra medlemmar har även 
möjlighet att få digitala insättningsbesked/ kontrolluppgifter 
via sin internetbank och vi har digitaliserat en stor del av vår 
handläggning som tidigare involverat fysiska blanketter.
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Under 2021 har inga tjänsteresor genomförts på grund av 
pandemin. Vi har klimatkompenserat för anställdas resor till 
och från jobbet genom att stödja projektet  Karnataka, ett 
storskaligt vindkraftsprojekt i Indien.  Projektet bidrar till 
minskade koldioxidutsläpp och föroreningar men även till 
minskad fattigdom, förbättrad infrastruktur och ett stabilise-
rat elnät i regionen. 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 kontrol-
lerar 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 klimatkompen-
sationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare 
krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkom-
pensation.

FRAMÅTbLICK
SPK:s hållbarhetsarbete handlar om ett fortlöpande förbätt-
ringsarbete som tar sin utgångspunkt i ställningstagandet att 
leverera hållbara pensioner. Under 2022 kommer vi att ar-
beta vidare och fortsätta att förbättra. 

Inom ramen för vårt externa hållbarhetsarbete avser vi 
att fördjupa vår analys av koldioxidavtryck och klimatrisker 
avseende aktier och företagsobligationer. Vi kommer att öka 
integrationen av ESG i vår egen investeringsprocess. Detta 
genom att bland annat fördjupa vår ESGanalys vid bedöm-
ning av nya förvaltare före investering. Vi arbetar också med 
att fördjupa och förbättra vår ESGuppföljning av våra befint-
liga realfonder.
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