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Miljörelaterade och/eller Sociala egenskaper 
 

 

 
 

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av 

denna finansiella produkt  
 

 
KPA Pension är en av medgrundarna till UN Convened Net Zero Asset Owner Alliance (AOA), 
vilket innebär att vårt långsiktiga klimatmål för produkten är att investeringarna i vår 
traditionella förvaltning, som försäkringen ingår i, ska visa nettonoll utsläpp av växthusgaser 
senast 2050 – det vill säga i linje med målen i Parisavtalet. Detta innefattar samtliga 
tillgångsslag som produkten investerar i, det vill säga aktier, räntebärande instrument, 
direktägda fastigheter samt alternativa investeringar. 
 

Vi har även utvecklat ett särskilt delmål kopplat till våra 86 mest utsläppsintensiva 

aktieinnehav, där målet är att minst 50 procent av dem ska ha antagit ett vetenskapligt 

förankrat klimatmål (Science based target, SBT) senast 2025. För att uppnå detta för vi 

individuella påverkansdialoger med dessa 86 bolag, där vi diskuterar möjligheter och 

utmaningar kopplat till det specifika bolagets klimatomställning samt lyfter fram vikten av 

konkreta mål rörande omställningen. Vi rapporterar framstegen i dessa påverkansdialoger 

årligen.  

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?  

 

Ja Nej 

Den kommer att göra ett 

minimum av hållbara 

investeringar med ett miljömål: 

___% 
 

i ekonomiska verksamheter 

som anses vara miljömässigt 

hållbara enligt EU-taxonomin 

 i ekonomiska verksamheter 

som inte anses vara 

miljömässigt hållbara enligt EU-

taxonomin 

 

Den främjar miljörelaterade och sociala 
egenskaper och kommer, även om den inte 
har en hållbar investering som sitt mål, att ha 
en minimiandel på fem procent hållbara 
investeringar 
  

i ekonomiska verksamheter som anses vara 

miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin 

i ekonomiska verksamheter som inte anses 
vara miljömässigt hållbara enligt EU-
taxonomin 
  
med ett socialt mål 

 

Den kommer att göra ett 

minimum av hållbara 

investeringar med ett socialt 

mål: ___% 

Den främjar miljörelaterade och sociala 
egenskaper, men kommer inte att göra 
några hållbara investeringar 

 

Hållbar investering: 
En investering i 
ekonomisk 
verksamhet som 
bidrar till ett 
miljömål eller ett 
socialt mål, förutsatt 
att investeringen 
inte orsakar 
betydande skada för 
något annat 
miljömål eller socialt 
mål och att 
investeringsobjekten 
följer praxis för god 
styrning 

 

 

 

 

 

 

EU-taxonomin är ett 
klassificeringssystem 
som läggs fram i 
förordning (EU) 
2020/852, där det 
fastställs en 
förteckning över 
miljömässigt 
hållbara ekonomiska 
verksamheter. 
Förordningen 
fastställer inte någon 
förteckning över 
socialt hållbara 
ekonomiska 
verksamheter.  
Hållbara 
investeringar med 
ett miljömål kan vara 
förenliga med kraven 
i taxonomin eller 
inte.   
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När det gäller sociala frågor är ambitionen att portföljbolagen arbetar systematiskt med 
grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda, exempelvis kring barnarbete, 
tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Bland annat bör 
de ha regler och processer som säkerställer arbetsvillkor både för anställda, leverantörer 
och underleverantörer. Vi vill även att våra innehav ska bidra till ekonomisk tillväxt i de 
länder de är verksamma i, och därmed stötta sociala faktorer på lokal nivå. 

Vi vill att våra innehav tar ansvar för samtliga led i värdekedjan, och att de har regler och 

policier för att säkerställa sunda arbetsvillkor både för anställda samt leverantörer och 

underleverantörer.  

KPA Pension har placeringskriterier som styr kapitalförvaltningen. Dessa placeringskriterier 
är uppdelade i två ben: uteslutande och påverkande kriterier. De uteslutande kriterierna 
sätter de yttre ramarna för vad vi kan investera i. Vi investerar inte i bolag som tillverkar 
tobak, alkohol, kommersiellt spel, vapen, pornografi, verksamheter som strider mot våra 
kunders värderingar. Våra påverkande kriterier styr arbetet med att påverka de tillgångar vi 
äger att ta ett större ansvar för klimat, miljö, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt 
antikorruption. Det är med våra påverkande kriterier vi utövar vårt ägarinflytande. Vår 
inställning är i första hand inte att välja bort investeringar, utan att istället påverka bolagen 
i rätt riktning. Våra påverkande kriterier grundar sig bland annat på FN:s Global Compact 
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vårt påverkansarbete bedrivs bland annat 
via bolagsstämmor, investerarsamarbeten och i direkt dialog med våra innehav. Dialogerna 
förs i egen regi eller tillsammans med andra investerare.  

Sammantaget bidrar vår traditionella förvaltning till att främja produktens miljörelaterade 
och sociala egenskaper.  
 

Du kan läsa mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande i vår 

ägarpolicy, placeringskriterier och på vår hemsida.   
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Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av 

de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella 

produkt? 

 

Hållbarhetsindikatorer för miljörelaterade egenskaper: 

 

• Utsläpp av växthusgaser 

• Koldioxidavtryck 

• Investeringsobjektens växhusgasintensitet 

• Utvärdering av investeringsobjektens klimatmål 

 
  
  
Vi utesluter:  Toleransnivåer  

Vapen   0 %  

Tobak   <1 % av omsättningen/10 miljoner kronor 
(tillverkning), <5 % av omsättningen (distribution)  

Alkohol   <1 % av omsättningen/10 miljoner kronor  

Kommersiellt spel   <1 % av omsättningen/10 miljoner kronor  
  

  

Pornografi   0 %  

Icke-medicinsk cannabis   <5 % av omsättningen  

Utvinning av kol  <5 % av omsättningen  

Kolanvändning i energibolag  <30 % av omsättningen  

Oljesand   <10 % av omsättningen  

  

Vår ambition är att ingen del av omsättningen ska komma från oönskade verksamheter. 
Brist på data och information kan dock skapa situationer där vi inte kan vara helt säkra på 
att det inte finns något otillåtet inom ett bolags verksamhet och av den anledningen kan 
toleransnivåerna vara något högre. För kol och oljesand har vi valt högre toleransnivåer för 
att möjliggöra ägande i syfte att medverka till företagens och branschens omställning till 
fossilfritt.  
  
 

Våra påverkande kriterier samt ägarpolicy omfattar mänskliga rättigheter. Därför mäter och 

följer vi upp:  

 

• Överträdelser av FN:s globala överenskommelse  

• Överträdelser av OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

• Mångfald i bolagsstyrelser 

 

Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är 

tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål? . 

Vår övergripande nettonollambition innebär att vårt miljömål för varje specifik 

aktieinvestering är att samtliga aktieinnehav ska arbeta med utsläppsreducering och en 

omställning i linje med Parisavtalet. Vidare föreskriver vår ägarpolicy att vi ska verka för att 

Hållbarhetsindikato
rer mäter 
uppnåendet av de 
miljörelaterade eller 
sociala 
egenskaperna som 
den finansiella 
produkten främjar. 
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våra portföljbolag antar vetenskapligt förankrande klimatmål för verksamheten som anger 

utsläppsminskningar av växthusgaser i linje med Parisavtalet 

Science Based Targets Initiaive (SBTi) är en organisation som stöttar bolag med ramverk och 

validering av klimatomställningsmål. Ett så kallat Science Based Target (SBT) innebär att 

bolaget har fastställt klimatmål som är baserade på den senaste forskningen för vad som 

krävs för att sänka utsläppen i linje med målen i Parisavtalet. De mål som godkänns av SBTi 

är förenligt med KPA Pensions ägarpolicy. Därför har vi gjort bedömningen att ett bolag 

som har ett godkänt SBT är en hållbar investering enligt förordningen (EU) 2019/2088 om 

hållbarhetsrelaterade upplysningar. Eftersom de mål som godkänns av SBTi är förenligt med 

vår ägarpolicy, har vi gjort bedömningen att ett bolag som har ett godkänt SBT eller 

motsvarande är en hållbar investering enligt förordningen (EU) 2019/2088 om 

hållbarhetsrelaterade upplysningar. 

KPA Pension är en stor investerare i gröna obligationer. Det handlar om räntebärande 

instrument där kapitalet används till olika klimat- och miljöförbättrande projekt, exempelvis 

förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter eller avfallshantering. Det är ofta 

kommuner och regioner som ger ut dessa obligationer, vilket innebär att vi kan låna ut våra 

kunders pengar till låg risk samtidigt som de bidrar till omställningen mot ett hållbart 

samhälle. För att en investering i en grön obligation ska bedömas som hållbar kräver vi att 

den lever upp till Green Bond Principles, ett ledande internationellt ramverk. 

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar, som den finansiella 

produkten är tänkt att delvis göra, någon betydande skada för några 

miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?  

För att kunna anses vara en hållbar investering enligt förordningen (EU) 

2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar krävs att investeringen inte 

heller orsakar betydande skada på något miljömål eller socialt mål.  

Vi säkerställer att våra investeringar inte orsakar betydande skada på flera olika 

sätt. Vi kontrollerar löpande vår placeringsportfölj för att säkerställa att de 

tillgångar vi äger inte strider mot våra placeringskriterier. Kontroller görs minst 

fyra gånger per år och görs dels utifrån kontroversiella produkter som exkluderas 

av våra uteslutande kriterier, dels utifrån normer och konventioner. I det senare 

utgår vi bland annat från FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag samt andra ramverk som våra placeringskriterier och 

ägarpolicy lutar sig mot. Beslut om konsekvenser av denna kontroll fattas internt 

av Bolagsstyrningskommittén – ett internt beslutsorgan som utgörs av bland 

annat chef Ansvarsfullt ägande, chef Placering och Ägande samt biträdande chef 

Kapitalförvaltning och Hållbarhet.  

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

beaktats?  

Våra uteslutande kriterier, där vi bland annat exkluderar verksamheter inom 
alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, vapen, pornografi och andra 
kontroversiella branscher, reducerar riskerna för att våra investeringar ska göra 
någon betydande skada på sociala mål.  

I tillägg till det följer vi löpande samtliga indikatorer för negativa konsekvenser för 

hållbarhetsfaktorer för att säkerställa att de hållbara investeringarna inte orsakar 

betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål. Mer information om 
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hur vi beaktar våra negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ges i avsnitt 

”Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för 

hållbarhetsfaktorer”  

. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning: 

KPA Pensions påverkande kriterier och ägarpolicy anger att vi ska verka för att de tillgångar 
vi äger bedriver sina verksamheter i linje med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. I de fall vi upptäcker att något av våra innehav har gjort en 
överträdelse analyserar vi fallet med hjälp av bland annat data från våra dataleverantörer, 
och inleder i de fall det bedöms vara påkallat en incidentdialog med det aktuella innehavet.  

Dialogerna fokuserar på innehav som allvarligt och strukturellt bryter mot internationella 
konventioner, och avslutas först när det aktuella bolaget visar en tydlig förbättring. Om inga 
påverkansaktiviteter bedöms vara framgångsrika kan avyttring av innehavet bli aktuellt. 

 

 

 

 

 

 

I  EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt 
vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-
taxonomins mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.  
 
Principen om  att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den 
finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna 
finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-
kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 
Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada 
för några miljömål eller sociala mål. 
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Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för 

hållbarhetsfaktorer?  

Ja 

Nej 

KPA Pension beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för investeringar i den 

traditionella förvaltningen. Det sker genom att vi löpande genomför kontroller av 

portföljerna utifrån placeringskriterierna samt analyserar hållbarhetsdata från mätningar av 

indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för att kunna bedöma vilka 

bolag som ska investeras i och vilka bolag som ska omfattas av påverkansarbete så att de blir 

bättre på att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. Vårt 

påverkansarbete bedrivs bland annat via bolagsstämmor, investerarsamarbeten och i direkt 

dialog med våra innehav, och sker både i egen regi och tillsammans med andra investerare. 

Med hjälp av mätningarna av indikatorerna säkerställer vi också att investeringarna 

fortfarande uppfyller uppställda placeringskriterier. 

Miljö och klimat 
Vi beaktar följande indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för miljö 
och klimat.  
 

- Utsläpp av växthusgaser inklusive koldioxidavtryck 
- Investeringsobjekts växthusgasintensitet  
- Exponering mot bolag i den fossila sektorn  

 
 

Analyserna av mätningar av indikatorerna är en del i arbetet för att säkerställa att KPA 
Pensions uppsatta miljömål uppfylls. Vårt påverkansarbete inom miljö och klimat går ut på 
att stötta och påverka bolag med stora utsläpp i deras klimatomställning utifrån vår 
nettonollambition. Genom att arbeta med påverkan snarare än att exkludera bolagen vill vi 
bidra till en verklig omställning. För att lyckas med detta har KPA Pension delmålet att 
koldioxidavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 
procent fram till 2025 (basår 2019). Målet innebär även att vi ska påverka våra portföljers 
största utsläppare att de ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål. För att följa våra 
framsteg inom klimatomställning och utsläppsreduktion mäter och rapporterar vi våra 
aktieportföljers utsläpp av växthusgaser på kvartalsbasis. Analyserna publiceras på kpa.se 
och i KPA Pensions hållbarhetsredovisning. Informationen hämtas från MSCI, en välkänd 
och global leverantör av hållbarhetsdata. 
 
För företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen utesluter KPA Pension 
bolag med över 30 procent av omsättningen från verksamhet baserad på termisk kol (i 
första hand kraftbolag) och över 5 procent eller mer av omsättningen som kommer från 

Huvudsakliga 
negativa 
konsekvenser är 
investeringsbesluts 
mest negativa 
konskevenser för 
hållbarhetsfaktorer 
som rör miljö, sociala 
frågor och 
personalfrågor, 
respekt för mänskliga 
rättigheter samt 
frågor rörande 
bekämning av 
korruption och 
mutor. 
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termisk kol (i första hand gruvbolag), samt oljesand, där vi utesluter energibolag med över 
10 procent av omsättning från oljesand.  
 
KPA Pension analyserar och justerar löpande produktens innehav utifrån exponering av 
energisektorn, där ambitionen hela tiden är att välja de bolag som bedöms vara bäst 
positionerade i klimatomställningen relativt deras konkurrenter. Vårt arbete har bidragit en 
effektivare urvalsprocess med högre krav på energibolag. 
 
Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter  
För KPA Pension innebär socialt ansvar och mänskliga rättigheter att vi vill att de tillgångar 
vi äger systematiskt ska arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda, 
exempelvis rörande barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar.  
 
Vi kontrollerar våra portföljer löpande för att säkerställa att de tillgångar vi äger inte strider 
mot våra uteslutande kriterier. Vi beaktar följande indikatorer för negativa konsekvenser 
för hållbarhetsfaktorer för sociala förhållanden och mänskliga rättigheter: 
 

- Överträdelser av FN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag 
- Ojusterad löneklyfta mellan könen  
- Exponering mot kontroversiella vapen 

 
Vi vill även att våra innehav ska bidra till ekonomisk tillväxt i de länder de är verksamma i, 
för att därmed lämna ett bidrag till mänskliga rättigheter i vid bemärkelse. 
 
Mätningarna bidrar till att säkerställa att innehaven tar ansvar för samtliga led i deras 
värdekedjor, och att de har regler och policys på plats för att säkerställa sunda arbetsvillkor 
både för anställda samt leverantörer och underleverantörer.  
 
Vårt påverkansarbete inom mänskliga rättigheter bedrivs bland annat på bolagsstämmor, i 
investerarsamarbeten och i direkt dialog med våra innehav. Vi har vid ett flertal 
bolagsstämmor ställt frågor till våra innehav kopplade till sunda arbetsvillkor, dessutom har 
vi deltagit i flera påverkansprojekt på samma tema, bland annat kring arbetsvillkor i 
kakaoindustrin. 
 

Bolagstyrningsfrågor och bekämning av mutor och korruption 
Bolagsstyrning innefattar frågor som rör styrelsernas sammansättning, mångfald, 
regelefterlevnad och ersättningar.  

 
Exempel på indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för 
bolagstyrningsfrågor och bekämpning av mutor och korruption: 
 

- Jämnare könsfördelning mellan styrelserna 
- Överträdelser av FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag  
 

Även i denna del styr resultatet av mätningarna KPA Pensions påverkansarbete. Vi arbetar 

för att våra tillgångar ska ha system för företagsstyrning som balanserar olika intressenters 

intressen. Med bolagsstyrning avses en uppsättning regler som definierar rättigheter, 

ansvar och förväntningar mellan olika intressenter i styrningen av företag. 

KPA Pension arbetar också aktivt för att påverka innehaven att systematiskt förebygga alla 

former av mutor, korruption och andra oegentligheter i sina affärsrelationer. I detta arbete 

utgår vi från FN:s konvention mot korruption samt motsvarande princip i FN:s Global 
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Compact. Vi vill också att företagen har en uppförandekod på plats, samt ett 

riskhanteringssystem för att förhindra olika former av oegentligheter i värdekedjan. 

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?  

Ägarpolicyn är det styrande dokument som vägleder oss i hur vi ska nå en långsiktigt god 
avkastning på det förvaltade kapitalet samt hur vi ska verka för att våra innehavs 
verksamheter bidrar till hållbarhetsmål. 

 
Aktier 
Vår svenska aktieförvaltning består av ett urval av de största och mest handlade aktierna på 
Nasdaq Stockholm. Vår utländska aktieportfölj utgörs av stora och medelstora bolag 
världen över. Aktieportföljerna sätts samman enligt nedan: 
 

- Bolagen i våra respektive investeringsunivers, det vill säga den grupp av bolag vi har 
möjlighet att investera i när det gäller svenska respektive utländska aktier, 
kontrolleras utifrån våra uteslutande placeringskriterier, för att på så vis sortera 
bort de bolag som inte uppfyller våra kriterier.  

- Av de bolag som blir kvar görs en kvalificering baserat på bolagens ESG-betyg, där 
de med högre betyg väljs ut.   

- Utöver ovan steg ska även koldioxidavtrycket från portföljen, mätt som bolagens 
utsläpp (scope 1 + 2) dividerat med bolagets omsättning (USD) och viktat utifrån 
företagets storlek i portföljen, vara lägre än koldioxidavtrycket i respektive 
investeringsunivers.  

 
Detaljer i ovanstående process skiljer sig något mellan svenska och utländska 
aktieportföljen, men principen är densamma: vi exkluderar alla bolag och branscher som 
strider mot våra uteslutande kriterier, och väljer därefter in de bolag som har högst ESG-
betyg relativt deras konkurrenter. Bolagens ESG-betyg inhämtas från en internationellt 
erkänd leverantör av hållbarhetsdata.  
 
När portföljerna är sammansatta kontrolleras de löpande med hjälp av våra 
samarbetspartners och våra externa leverantörer av hållbarhetsdata, för att säkerställa att 
innehaven fortsätter att uppfylla våra placeringskriterier.  
 
Räntebärande instrument 

Räntor, liksom alla tillgångsslag, omfattas av våra placeringskriterier och därmed sker en 

bedömning av emittenters lämplighet utifrån ett hållbarhetsperspektiv inför varje ny 

investering. Detta prövas sedan årligen.  

KPA Pension söker aktivt investeringsalternativ utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vi 

investerar endast i ett fåtal länder. Sedan 2016 har vi fokuserat på tematiska investeringar i 

gröna obligationer samt i hållbara (ex. sociala) obligationer från överstatliga organisationer 

som Världsbanken. Vi investerar endast i gröna obligationer som uppfyller Green Bond 

Principles, vilket bland annat reglerar innehåll och rapportering av de projekt som 

finansieras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

KPA Pension för löpande hållbarhetsdialoger med utgivarna av de ränteinstrument vi 

investerar i. Diskussionerna sker utifrån en väsentlighetsanalys, där vi initialt försöker 

identifiera vilka frågor som är mest relevanta för den aktuella utgivaren.  

Specialplaceringar 

Våra placeringskriterier omfattar samtliga tillgångsslag, inklusive specialplaceringar. Hur 
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processen för investeringen hanteras i praktiken skiljer sig åt beroende på om det är en 

direkt eller indirekt investering. 

För investeringar med indirekt ägande (exempelvis fondinvesteringar) sker ett rigoröst 

arbete innan investeringen för att säkerställa att KPA Pension har ett kontraktsbundet 

åtagande från förvaltaren att följa våra placeringskriterier. Det innebär att fonden inte får 

göra investeringar i strid med de uteslutande kriterierna och att de ska följa de påverkande 

kriterierna i sin ägarstyrning. Vi genomför även en granskning av relevant dokumentation 

och processer inför en investering.  

Vid en direkt investering genomförs, utöver att säkerställa att investeringsobjektet uppfyller 

våra placeringskriterier, även en genomgående granskning av verksamheten i det 

potentiella bolaget. KPA Pensions avdelning för Ansvarsfullt ägande ingår i detta arbete.  

Hållbarhetsarbetet i våra specialplaceringar följs upp och diskuteras årligen vid möten 

tillsammans med våra investeringsobjekt. För detta ändamål har vi tagit fram en checklista, 

en ESG questionnaire, baserad på underlag från PRI som vi utgår ifrån. I de fall denna 

diskussion lämnar frågetecken kring investeringsobjektets hållbarhetsarbete följer vi 

självklart upp detta. 

Fastigheter 

KPA Pensions fastighetsverksamhet arbetar utifrån ett miljömedvetet och socialt hållbart 

förhållningssätt. Vi sätter tydliga miljömål på lång och kort sikt inom tre utvalda 

fokusområden; energi och klimat, miljöcertifieringar och gröna hyresavtal. Alla fastigheter 

omfattas av våra investeringskriterier.  

Vid köp av en fastighet arbetar vi enligt en dokumenterad och strukturerad process. Genom 

en så kallad Due Diligence undersöks och utvärderas fastighetens tekniska, miljömässiga, 

finansiella och legala förutsättningar och risker. Frågor ställs om fastighetens 

dokumenterade miljöklassning, eller så görs en bedömning av fastighetens möjligheter att 

miljöcertifieras och till vilken standardnivå.  

Vid investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet ställs specifika leverantörskrav vid 

upphandling och entreprenadkontrakt. Uppförandekod för leverantörer, tillsammans med 

övriga leverantörskrav, är inarbetade i våra avtalsmallar och stöddokument. Vårt 

fastighetsteam arbetar löpande med att följa upp, utvärdera och utveckla hållbarhetskrav 

tillsammans med samarbetspartners, leverantörer och entreprenörer. 

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de 

investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av denna finansiella produkt? 

Hållbarhet är en helt integrerad del av investeringsprocessen. Arbetet styrs av 

placeringskriterier, principer för aktieägarengagement samt ägarpolicy.   

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som 

beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?  

Nuvarande investeringsstrategi omfattar samtliga investeringar i den finansiella produkten.  

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?  
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KPA Pension väljer de bästa bolagen i respektive bransch baserat på ESG-betyg. Därmed 

väljer vi de bolag som fått högst betyg inom bolagsstyrningsrelaterade frågor, samtidigt 

som vi väljer bort de bolag med sämst betyg inom samma område.  

 

Ett aktivt påverkansarbete i samtliga våra innehav säkerställer god bolagsstyrning. Vårt 

påverkansarbete styrs i stor utsträckning av våra påverkande kriterier vilka i sin tur är 

baserade på bland annat FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag samt av vår ägarpolicy.  

Ägarpolicyn anger bland annat att vår ägarstyrning i svenska bolag i huvudsak ska baseras 

på vad som föreskrivs i Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”). Syftet med Koden är att 

stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av 

bolagsstyrningen i dessa bolag. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att 

ange en norm för god bolagsstyrning med en högre ambitionsnivå. För utländska bolag ska 

vi utgå från de tankar och resonemang som ligger bakom Koden, om det inte finns skäl att 

göra nationella avvikelser i linje med god sed inom bolagsstyrning.  

Våra tillgångar följer FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

och vi analyserar även våra innehav för att säkerställa att de följer praxis för god 

bolagsstyrning. Vi mäter även överträdelser och avsaknaden av efterlevnadsmekanismer 

utifrån dessa ramverk.   

KPA Pension som en del av Folksamgruppen är aktiva inom Institutionella Ägares Förening 

(IÄF), där vi verkar för att Koden kontinuerligt vidareutvecklas och anpassas för att bättre 

svara mot såväl ägarnas som bolagens behov. Våra påverkande kriterier, ägarpolicy samt 

övergripande påverkansarbete inom detta område säkerställer att aktieportföljen följer 

praxis för god bolagsstyrning.  
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Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?  

Främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper: >99% 

Genom KPA Pensions investeringsprocess säkerställer vi att alla våra investeringar 

främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Mer om hur vi arbetar med 

ansvarfulla investeringar kan du läsa i avsnitt  ”Vilka miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper främjas av denna finansiella produkt” 

 

Annat: <1% 
Under övriga investeringar finns derivat som handlas för mer kortsiktig 

exponeringshantering. Hela kapitalförvaltningen styrs av våra placeringskriterier samt 

ägarpolicy. Detta innebär att eventuella derivatpositioner tas med utgångspunkt i dessa 

ramverk. 
 

Har hållbara investeringar som mål: 5% 

KPA Pensions investeringar utgörs av hållbara investeringar enligt EU:s regleverk. 

Definitionen av en hållbar investering enligt EU:s regelverk framgår på sid 1. Läs mer om 

vilka investeringar det är i tidigare avsnitt ”Vilka är målen med de hållbara investeringar 

som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara 

investeringen till dessa mål?”   

 
Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper 
som  den  finansiella  produkten  främjar?  
 

Hela KPA Pensions kapitalförvaltning styrs av placeringskriterier samt ägarpolicy. Detta 
innebär att eventuella derivatpositioner tas med utgångspunkt med dessa ramverk i åtanke. 

 
Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med 
kraven i EU-taxonomin?  

 

Tillgångs-
allokering 
beskriver 
andelen 
investeringar i 
specifika 
tillgångar. 

 

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller socialaegenskaper omfattar den finansiella produktens 
investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den 
finansiella produkten. 
 

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de 
miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. 
 

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar: 
-Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar utlovade miniminivån hållbara investeringar med miljömål eller 
sociala mål.  
-Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade 
till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar 

 

 

 

 

Investeringar

Nr 1 Anpassade till 
miljörelaterade eller sociala 

egenskaper >99%

Nr 1A Hållbara 5%

Andra 
miljörelaterade 5%

Nr 1B Andra 
miljörelaterade eller 
sociala egenskaper

Annat <1% 
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Produkten åtar sig för närvarande inte att göra några investeringar som är 
taxonomiförenliga. Det beror på att det saknas dataunderlag för att bedöma om de 
investeringar produkten gör är taxonomiförenliga. 
 
I takt med att dataunderlagen blir bättre kommer vi att uppdatera informationen.   

 
Vilken   är   minimiandelen   investeringar   i   omställningsverksamheter   och 
möjliggörande  verksamheter?  

Produkten åtar sig för närvarande inte heller att göra några taxonominförenliga 
investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter. Det beror 
på att det saknas dataunderlag samt att taxonomins klassificeringssystem ännu ej är 
fullt utvecklat.  

  

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med 

EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur 

taxonomianpassade statliga obligationer är*, visar den första grafen taxonomianpassningen med 

avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan 

den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den 

finansiella produkten som inte är statliga obligationer. 

  

*   I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar I statspapper 

x%

100%

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, 
inklusive statliga obligationer*

Taxonomiförenliga

Övriga investeringar

x%

100%

2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, 
exklusive statliga obligationer*

Taxonomiförenliga

Övriga investeringar

Möjliggörande 
verksamheter gör 
det direkt möjligt 
för andra 
verksamheter att 
bidra väsentligt till 
ett miljömål.  
Omställningsverks
amheter är 
verksamheter som 
det ännu inte 
finns 
koldioxidsnåla 
alternativ 
tillgängliga för och 
som bland annat 
har 
växthusgasutsläpp 
på nivåer som 
motsvarar bästa 
prestanda. 

 

Taxonomi-
förenliga 
verksamheter 
uttrycks som en 
andel av 
följande:  
- omsättning, 
vilket återspeglar 
andelen av 
intäkterna från 
investerings-
objektens gröna 
verksamheter  

- kapitalutgifter, 
som visar de 
gröna 
investeringar 
som gjorts av 
investeringsobjek
ten, t.ex. för en 
omställning till 
en grön ekonomi  

- driftsutgifter, 
som återspeglar 
investeringsobjek
tens gröna 
operativa 
verksamheter.  
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Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är 
förenliga med EU-taxonomin?  

Produkten har en minimiandel hållbara investeringar med miljömål på fem procent. Som en 
av medgrundarna till UN Convened Net Zero Asset Owner Alliance (AOA) är vårt långsiktiga 
klimatmål för produkten att investeringarna i vår traditionella förvaltning, som försäkringen 
ingår i, ska visa nettonoll utsläpp av växthusgaser senast 2050, i linje med målen i 
Parisavtalet. Detta innefattar samtliga tillgångsslag som produkten investerar i, det vill säga 
aktier, räntebärande instrument, direktägda fastigheter samt alternativa investeringar.  
 

Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?  

Produkten har i dagsläget ingen minimiandel socialt hållbara investeringar.  

Vilka investeringar är inkluderade i ”Nr 2 Annat”, vad är deras syfte och finns 

det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder? 

Under Nr 2 finns derivat som handlas för mer kortsiktig exponeringshantering.  

Har  ett  specifikt  index  valts  som  referensvärde  för  att  bestämma  om  denna 

finansiella  produkt  överensstämmer  med  de  miljörelaterade  och/eller  sociala 

egenskaperna som den främjar   

Produkten följer inget jämförelseindex.  

 

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet? 

Mer  produktspecifik  information  finns  på  webbplatsen: www.kpa.se 

Hållbara 
investeringar 
med ett 
miljömål som 
inte är förenliga 
med EU-
taxonomin är 
hållbara 
investeringar 
med ett  
miljömål som 
inte beaktar 
kriterierna för 
miljömässigt 
hållbara  
ekonomiska 
verksamheter 
enligt EU-
taxonomin. 

Referensvärden är 
index för att mäta 
om den finansiella 
produkten uppnår de 
miljörelaterade eller 
sociala egenskaper 
som den främjar. 

 


