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I en undersökning från Folksam (”Så sparar svenskarna”) 
som genomfördes under 2019 uttryckte var tredje per-
son att de upplevde det som olustigt att de inte visste 
om deras sparkapital är investerat i olika placeringar 
där hänsyn har tagits till påverkan på klimatet.  
I samma undersökning uppgav även varannan person 
att det är viktigt att deras sparande investeras med 
omtanke för klimatet. 

De flesta försäkringsbolag på den svenska marknaden 
har ett tydligt fokus på hållbarhet, både utifrån bola-
gets egna interna arbete men även genom att skapa 
förutsättningar och verktyg för spararna att göra 
hållbara investeringar. Dessa hjälpmedel möjliggör 
för de sparare som drivs av ambitionen att investera 
hållbart men som saknar erfarenhet eller har tillräckligt 
kunskap om vad som anses vara en hållbar placering.

Under den senare tiden har hållbarhet genom EU-
direktiv och globala avtal seglat upp som en allt mer 
prioriterad fråga. För svenska företag avspeglas 
denna utveckling inte minst i utökat lagkrav på 
hållbarhetsredovisning som en följd av direktivet 
om icke-finansiell rapportering (NFRD*). Vidare blir 
EU:s taxonomi för hållbarhet tvingande för finansiella 
aktörer från december 2021. Företagen ska då kunna 

redovisa vilken påverkan deras produkter och rådgiv-
ning har utifrån taxonomin. Som ett nästa steg utifrån 
NFRD kan även icke-finansiella företag med fler än 
500 anställda vänta sig utökade krav på redovisning 
av omsättning, kapitalinvesteringar och operativa 
kostnader i enlighet med taxonomin.

Idag finns det allt högre förväntningar på företagens 
hållbarhetsarbete och det ställs även krav på dem 
att aktivt arbeta med frågor inom området. Det finns 
företag i Sverige som under en längre tid arbetat med 
hållbarhet och som lyckats integrera frågorna som en 
naturlig del av verksamheten. Samtidigt visar en av 
PwC nyligen gjord studie på ämnet hållbarhetsredo-
visning (”Hållbarhet ofta osynligt i kärnverksamheten, 
En studie på hållbarhetsrapporteringen bland svenska 
bolag 2020”) att flertalet företag fortsatt ser hållbarhet 
som en skild del av den övriga verksamheten.

Bland större svenska företag är det inte ovanligt att 
bolaget bildar en pensionsstiftelse för ändamålet att 
trygga förmånsbestämd tjänstepension för befintliga 
och före detta anställda. Trots att pensionsstiftelserna 
är en egen juridisk person, finns det en tydlig koppling 
till företaget då förmögenheten i stiftelsen är en pant 
för de pensionsåtaganden som finns i företaget. 
Det har med anledning av IORP II tillkommit nya 
föreskrifter för större pensionsstiftelser, vilka bland 
annat anger att stiftelsen, om hållbarhet beaktas i 
placeringsstrategin, ska redogöra för detta.

Mot bakgrund av utökade regelkrav inom hållbarhets-
området, den enskilda individens ökade intresse av 
hållbart pensionssparande och Finansinspektionens 
nya föreskrifter för pensionsstiftelser, anser vi det 
intressant att titta närmre på hur långt de berörda 
pensionsstiftelserna kommit i arbetet med hållbara 
investeringar. Hur vanligt är det att styrelsen i 
stiftelserna väljer att beakta hållbarhet i investerings-
besluten och hur väl efterlevs de nya kraven på att 
beskriva investeringarna i konsekvensredogörelsen? 
Återspeglas företagens arbete med hållbarhet även 
i hur pensionsstiftelsens förmögenhet förvaltas eller 
finns det tydliga skillnader?

Bakgrund 

Under den senare tiden har 
hållbarhet genom EU-direktiv 
och globala avtal seglat upp som 
en allt mer prioriterad fråga.

*) Direktiv 2014/95/EU, the non-financial reporting directive
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Hållbarhetsarbete i bolag 

Hållbarhetsredovisning för bolag
Större företag som uppfyller vissa villkor beträffande 
antal anställda, redovisade balansomslutning och/
eller nettoomsättning ska upprätta en så kallad 
hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagens krav. 
Skyldighet att upprätta rapporten tillkom från det 
räkenskapsår som inleddes den 1 januari 2017 och 
senare. Redan innan lagändringen trädde i kraft fanns 
det dock företag som upprättade hållbarhetsrapporter. 
Även om rapporterna som upprättats innan lagkravets 
införande var jämförelsevis få till antalet, mötte majori-
teten troligen de kommande kraven. Däremot ställdes 
företag som inte tidigare hållbarhetsrapporterat inför 
en större uppgift för att säkerställa att innehållet i 
rapporterna mötte lagkraven. 

Bolag kan välja om hållbarhetsrapporten ska vara en 
del av förvaltningsberättelsen eller som en separat 
publikation skild från årsredovisningen. Lagen (ÅRL) 
anger att rapporten ska innehålla de upplysningar 
om hållbarhet som behövs för att ge en förståelse av 
företagets utveckling, ställning och resultat och kon-
sekvenserna av verksamheten. Specifika upplysningar 
ska lämnas i frågor som rör miljö, sociala förhållan-
den, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption.

Vi presenterade nyligen, för tredje året i rad, vår studie 
om hållbarhetsrapporteringen bland svenska bolag. 
I årets rapport (”Hållbarhet ofta osynligt i kärnverk
samheten, En studie på hållbarhetsrapporteringen 
bland svenska bolag 2020”) framgår att arbetet med 
hållbarhetsfrågor till stor del fortsatt ses som en skild 
del från den övriga verksamheten. En konsekvens 
som lyfts fram av detta agerande är att rapportering 
av regelefterlevnad av policys, hur risker bemöts och 
hur målen ska uppnås blir mer utmanande.

Studien visar att hållbarhetsperspektivet till viss del 
fortfarande inte ses som en naturlig del i affärsmodel-
len och ”därmed också troligen arbetas med i mindre 
omfattning”. Studien visar trots detta att det finns 

några företag som kommit långt i arbetet med att göra 
hållbarhetsfrågor till en naturlig del av verksamheten.

Det är viktigt att framhålla att pensionsstiftelser, trots 
den starka associationen till företagen, är separata 
juridiska enheter som på grund av sin utformning inte 
omfattas av samma krav på hållbarhetsredovisning 
som företagen. Införandet av IORP II, även kallat 
andra tjänstepensionsdirektivet, har dock inneburit 
ett ökat hållbarhetsfokus för de pensionsstiftelser 
som träffas av direktivet. I kommande avsnitt följer 
en beskrivning av hur kraven, i form av lagstiftning 
och uppdaterade föreskrifter från Finansinspektionen, 
förändrats för pensionsstiftelser i och med IORP II.

”Införandet av IORP II, även kallat andra tjänstepensions-
direktivet, innebär ett ökat hållbarhetsfokus för de 
pensionsstiftelser som träffas av direktivet.”
ANNA GUSTRING BOMAN, PWC
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Hållbarhetsarbete i pensionsstiftelser 

IORP II
IORP II* reglerar hur tjänstepensionsverksamhet ska 
bedrivas. Direktivet ersätter det första tjänstepen-
sionsdirektivet från 2004. Regleringen syftar till att 
säkerställa att tjänstepensionsinstitut, i Sverige är 
detta tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser, 
utöver tillräckligt kapital, har den företagsstyrning och 
kontroll som krävs för att kunna hantera risker som är 
förenliga med verksamheten.

I samband med införandet av IORP II föreslog 
regeringen vissa nya och ändrade regler för pensions-
stiftelser. Det nya regelverket trädde i kraft genom 
lagändring under slutet av 2019. 

Enligt direktivet ska tjänstepensionsinstitut tillåtas att 
ta hänsyn till investeringsbeslutens långsiktiga konse-
kvenser vad gäller hållbarhetsfaktorer (miljöfaktorer, 
sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer). Utifrån 
denna skrivelse har det i tryggandelagen införts en 
regel om att pensionsstiftelser får beakta hållbarhets-
faktorer i sina investeringsbeslut.

Regelverket som infördes till följd av IORP II gäller för 
pensionsstiftelser som tryggar utfästelse för minst 
100 personer (inklusive eventuella efterlevande). 
Mindre stiftelser ska därmed i huvudsak undantas 
från reglerna, även om det finns vissa delar som även 
träffar pensionsstiftelser med mindre än 100 personer.

Finansinspektionens föreskrifter
I december 2019 trädde de nya föreskrifterna (FFFS 
2019:19) i kraft gällande pensionsstiftelser som 
tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer. 
Föreskrifternas innehåll kompletterar tidigare nämnda 
bestämmelser i tryggandelagen. 

FI:s föreskrifter innehåller bland annat bestämmelser 
om vilken information pensionsstiftelsen ska lämna 
samt hur den ska lämnas. Vidare anger föreskrifterna 
vilket innehåll styrdokumenten förväntas ha samt hur 
information om ersättningspolicyn ska offentliggöras. 
Föreskrifterna anger även ytterligare regler för hur 
stiftelsen får använda derivatinstrument samt innehåll 
i placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse. 
Slutligen anges hur lämplighetsprövning av en ny 
styrelseledamot eller suppleant ska hanteras.

Placeringsriktlinjer
En pensionsstiftelse ska enligt lag upprätta, följa 
och offentliggöra placeringsriktlinjer. Riktlinjerna ska 
innehålla principer för placering av stiftelsens samtliga 
tillgångar. Pensionsstiftelsen ska som senast i sam-
band med att placeringsriktlinjerna börjar användas 
sända dessa till FI. Samma förfarande gäller vid 
förändringar i riktlinjerna. Tryggandelagen anger även 
att riktlinjerna ska ses över minst vart tredje år, eller 
oftare om behovet finns.

Ett av tilläggen i FI:s uppdaterade föreskrifter gäller 
stiftelsens placeringsstrategi. En nyhet är att i det 
fall pensionsstiftelsen beaktar hållbarhetsaspekten 
i placeringsstrategin ska detta anges i riktlinjerna. 
Pensionsstiftelser ska då beskriva hur miljöfaktorer, 
sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer beaktas 
i placeringsbesluten.

*) Direktiv (EU) 2016/2341
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Konsekvensredogörelse
Konsekvensredogörelsen syftar till att belysa de 
konsekvenser som pensionsstiftelsens ovan nämnda 
placeringsriktlinjer har för pensionsstiftelsen, men 
även för dem som omfattas av stiftelsens ändamål. 
Begreppet konsekvensredogörelse ersätter det i 
tidigare föreskrifter använda begreppet konsekven-
sanalys. Redogörelse för de konsekvenser som 
riktlinjerna omfattar ska lämnas in till FI.

Om pensionsstiftelsen, i likhet med tidigare skrivelse 
avseende placeringsriktlinjer, beaktar hållbarhet i 
form av miljöfaktorer, sociala faktorer eller andra 
företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut ska 
konsekvensredogörelsen även innehålla en beskriv-
ning av effekterna. 

Just införandet av hållbarhetsaspekten i place-
ringsriktlinjerna, och därmed även som en del i 
konsekvensredogörelsen, mötte visst motstånd från 
remissinstanserna under beslutspromemorian till FI:s 
nya föreskrifter. Man ansåg att det saknades belägg 
i form av beräkningar för effekten av att göra vissa 
investeringar utifrån kriterier som grundas på hållbar-
hetsfaktorer. Finansinspektionen valde därför att göra 
ett förtydligande att det inte finns någon förväntan på 
en kvantifiering av effekten av dessa faktorer.

Informationskrav
Ett ytterligare tillägg som tillkommit i och med FI:s 
nya föreskrifter är kravet på pensionsstiftelsen att 
tillhandahålla information om pensionsstiftelsen och 
dess verksamhet. 

Förutom uppgifter om exempelvis stiftelsens namn, 
adress och telefonnummer, ska information om 
vilket land stiftelsen är registrerad eller auktoriserad 
i, tillsynsmyndighet, placeringsprofil, syfte och 
ekonomiska ställning presenteras. Utifrån ett hållbar-
hetsperspektiv finns krav på att pensionsstiftelsen 
också ska presentera information kring dessa aspek-
ter, förutsatt att stiftelsen beaktar hållbarhetsfaktorer i 
sina placeringsbeslut.

Informationen ska finnas tillgänglig på pensionsstif-
telsens egna webbplats, eller om pensionsstiftelsen 
saknar en egen hemsida, på annan lättillgänglig 
webbplats.

”Om pensionsstiftelsen 
beaktar hållbarhet i form 
av miljöfaktorer, sociala 
faktorer eller andra 
företagsstyrningsfaktorer 
i sina placeringsbeslut ska 
konsekvensredogörelsen 
även innehålla en 
beskrivning av effekterna”.
HANNA JOHANSSON, PWC
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Metod

Urval och granskningsmetod
Rapporten bygger på noterade large cap-bolag som 
tryggar kollektivavtalade pensionslöften med medel i 
pensionsstiftelse som pant, i enlighet med tryggande-
lagen (1967:31). Årsredovisningar för samtliga bolag 
på large cap har granskats och information om 
bolaget har en pensionsstiftelse eller inte har inhäm-
tats. Urvalet utgörs av totalt 19 pensionsstiftelser 
med ett samlat kapital om ca 140 miljarder kronor per 
2019-12-31.

Pensionsstiftelserna har sedan kartlagts där årsredo-
visningarna inhämtas från länsstyrelsen i det län 
stiftelsen har sitt säte och där placeringsriktlinjer, samt 
i vissa fall konsekvensredogörelser, inhämtats från 
Finansinspektionen.

Pensionsstiftelsernas ändamål har inhämtats från 
årsredovisningar och information om hur hållbarhet 
beaktas i stiftelsernas investeringsbeslut har inhäm-
tats från placeringsriktlinjerna. Totalt 12 stiftelser 
beaktar hållbarhet i sina placeringsriktlinjer.

FFFS* 2019:19 föreskriver att i det fall pensionsstif-
telsen beaktar hållbarhet i placeringsriktlinjerna ska 
konsekvensredogörelsen beskriva hur stiftelsens 
placeringar påverkas av hållbarhet. Mot bakgrund av 
detta har vi inhämtat konsekvensredogörelser för de 
tolv stiftelser som omnämner hållbarhet i sina place-
ringsriktlinjer. Av dessa är det endast fyra stiftelser 
som belyser hur stiftelsens placeringar påverkas av 
beaktandet av hållbarhet.

Relation mellan bolaget och 
pensionsstiftelsen
Med hänsyn till associationen mellan pensionsstif-
telsen och bolaget har vi valt att titta på om det finns 
en relation mellan bolagets hållbarhetsprofil och 
pensionsstiftelsens hållbarhetsarbete. Ansatsen till att 
göra detta är för att jämföra bolagets hållbarhetsprofil 
utifrån olika tillgängliga hållbarhetsrankningar, som 
sedan jämförs med i vilken utsträckning stiftelsen 
beaktar hållbarhet i sina placeringar. Vi har utgått från 
två olika rankningar, Dagens Industris hållbarhetsindex 

som främst beaktar direkta och indirekta utsläpp och 
Sustainalytics, en oberoende hållbarhetsranking som 
beaktar miljö-, sociala- och företagsstyrningsfaktorer. 
Stiftelserna har därefter kategoriserats efter i vilken 
utsträckning hållbarhet beaktas, från låg till hög.  
I tillägg har vi noterat de fall där relationen saknas, 
det vill säga de fall hållbarhet inte beaktats 
överhuvudtaget.

*) Finansinspektionens författningssamling
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Hur stor andel av dessa  
stiftelser redogör för  
hållbarhet i konsekvens- 
redogörelsen?

 

Andel stiftelser med  
information tillgänglig  
via egen hemsida/ 
bolagens hemsida

 

Analys
Placeringsriktlinjer
I analysen av pensionsstiftelsernas placeringsriktlinjer 
kan vi konstatera att knappt två tredjedelar av stif-
telserna beaktar hållbarhet i sina placeringsriktlinjer. 
I de allra flesta fallen innebär detta att endast några 
meningar eller ett kort stycke ägnas åt ämnet håll-
barhet och det är enbart ett fåtal stiftelser som mer 
utförligt presenterar hur man konkret inkorporerar 
hållbarhetsfrågor i placeringsstrategin. Vi noterar att 
det inte finns någon korrelation mellan pensionsstiftel-
sernas beaktande av hållbarhetsfaktorer och bolagens 
hållbarhetsranking, oavsett om stiftelsen beaktar 
hållbarhet i låg eller hög utsträckning och oavsett om 
bolaget har en hög eller låg hållbarhetsranking*. Detta 
ger indikation på att det inte finns en tydlig koppling 
mellan bolagens hållbarhetsarbete och deras respektive 
pensionsstiftelses hållbarhetsprofil.

En gemensam nämnare mellan samtliga pensions-
stiftelser som i någon mån beaktar hållbarhet i sina 
investeringar är att hållbarhet ska beaktas i den mån 
placeringsriktlinjerna föreskriver, förutsatt att stiftel-
sens primära ändamål om att trygga förmånstagarnas 
pensioner inte äventyras.

Konsekvensredogörelse
Av pensionsstiftelserna som redogör för hållbarhets-
faktorer i sina placeringsriktlinjer är det endast ett fåtal 
som presenterar ett avsnitt i konsekvensredogörelsen 
som belyser hur stiftelsens tillgångar förväntas på-
verkas av dessa, trots att det enligt 4 kap. 9 § i FFFS 
2019:19 är ett krav. I de fall pensionsstiftelsen beaktar 
hållbarhetsfaktorer innebär det nästan uteslutande 
en kort förklaring av att hållbarhet beaktas i den mån 
det är möjligt utan att den riskjusterade avkastningen 
påverkas. I endast ett fall presenterades en längre re-
dogörelse som bland annat innehöll beskrivningar av 
hur olika globala miljömål ska efterföljas, att förvaltare 
förväntas ha ESG-faktorer som en integrerad del i sin 
investeringsstrategi samt att stiftelsens avkastning 
ska jämföras mot index som också beaktar hållbara 
investeringar.

Hur stor andel av stiftelserna  
inkluderar hållbarhet  
i placeringsriktlinjerna?

JA JA

JANEJ NEJ

NEJ63% 63%

33%37% 37%

67%

Informationskrav
Enligt FI:s föreskrifter ska information finnas tillgänglig 
på pensionsstiftelsens egna webbplats, eller om 
pensionsstiftelsen saknar en egen hemsida, på annan 
lättillgänglig webbplats. Enligt vår granskning av 
pensionsstiftelserna och hur de efterlever informa-
tionskraven gentemot sina pensionsborgenärer kan 
det konstateras att drygt 60 % av bolagen presenterar 
information om stiftelserna på sina hemsidor. För 
resterande 40 % av stiftelserna saknades information 
helt. Informationen som tillgängliggjorts varierade 
mellan bolagen men det rörde sig generellt sett om 
kort information om stiftelsen, placeringsinriktning, 
ändamål och i vissa fall fanns årsredovisningen att 
ladda ned. 

”Resultatet av studien ger en indikation om att det inte 
finns en tydlig koppling mellan bolagens hållbarhetsarbete 
och deras respektive pensionsstiftelsers hållbarhetsprofil.”

*) DI Hållbarhetsindex och Sustainalytics



Diskussion 

Mer att önska av stiftelserna idag
Vår kartläggning av pensionsstiftelser och vilket 
utrymme hållbarhetsfrågor ges inom ramen för 
investeringsbeslut ger en relativt tydlig bild av nuläget. 
I stort beaktas inte hållbarhet i någon större utsträck-
ning. Med hänsyn till hur stort kapital som förvaltas 
inom stiftelserna idag finns det enligt vår mening 
möjlighet att ta en mer aktiv roll för att främja och 
stödja hållbarhetsinitiativ. Självklart kan inte ett fokus 
på hållbarhet överskugga stiftelsens primära syfte om 
att trygga förmånstagarnas pension, men ett större 
utrymme bör kunna ges till frågan. Vår bedömning är 
att det engagemang pensionsstiftelserna idag ägnar 
åt hållbarhet i placeringarna avsevärt skiljer sig från 
det engagemang och fokus som finns hos pensions-
bolagen och till exempel AP-fonderna.

Vi vill dock framhäva exempel från pensionsstiftelser 
där vi kunnat konstatera att man kommit långt i 
arbetet kring hållbarhet, allt från hur det direkt tas i 
beaktning i investeringsbesluten till hur stiftelserna 
använder sitt kapital och sina förvaltare till att påverka 
de underliggande bolagens hållbarhetsarbete.
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Bäst i klassen
Bland de pensionsstiftelser som har kommit allra 
längst i sitt hållbarhetsarbete kan vi konstatera att 
följande åtgärder tillämpas:

• Krav på att att förvaltarna integrerar hållbarhet i 
investeringsprocessen

• Regelbunden kommunikation och uppföljning kring 
integreringen av hållbarhet mellan förvaltarna och 
stiftelsen

• Beaktande av hållbarhet som urvalskriterium för 
nya strategier och förvaltare

• En aktiv dialog i stiftelsen där åsikter om hållbarhet 
kommuniceras till förvaltarna, som i sin tur för 
dessa vidare till de underliggande bolagen



I enlighet med IORP II ska tillgångarna i en 
pensionsstiftelse investeras enligt den så kallade 
aktsamhetsprincipen. Inom ramen för denna princip 
får stiftelserna även ta hänsyn till hållbarhet i investe-
ringsbesluten. I regeringens proposition (”Nya regler 
för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänste
pensionsdirektivet”) framförs att en underlåtenhet 
att beakta hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut 
kan öka risken i förvaltningen. Mot denna bakgrund 
belyses att hållbarhetsriskernas betydelse för den 
finansiella avkastningen förväntas få ett större fokus 
och uppmärksamhet framgent då arbete bedrivs för 
att både kunna identifiera och kvantifiera risker.

Sammanfattningsvis konstaterar vi förändringar på 
många fronter, allt från ökat fokus från samhället till 
ytterligare legala krav. Detta gör att vi förväntar oss ett 
tydligare fokus på pensionsstiftelsernas hållbarhets-
arbete framgent. En intressant aspekt att beakta 
är vad intressenterna anser om hållbarhetsfokuset 
i stiftelserna. Denna fråga kommer PwC belysa i 
uppföljande studie på området. 

Vi kan konstatera att majoriteten av pensions-
stiftelserna inte har kommit speciellt långt i sitt 
hållbarhetsarbete. Detta ligger även i linje med 
resultatet av den av PwC utförda studie avseende 
hållbarhetsredovisning, där man visat på att hållbar-
hetsfrågan fortfarande ses som en separat del av 
verksamheten som inte får samma fokus som andra 
frågor. Det förekommer dock ljusglimtar som ger en 
känsla för hur stiftelsernas hållbarhetsarbete skulle 
kunna se ut framgent. 

Idag finns det långtgående krav på företagen i form 
av lagar och direktiv. Samma krav ställs inte på 
pensionsstiftelserna. Med hänsyn till individens tillika 
pensionsborgenärens växande intresse och medve-
tenhet om hållbara investeringar finns det anledning 
att tro att stiftelserna skulle kommit längre i sitt 
hållbarhetsarbete, trots att det ännu inte ställs full ut 
så hårda krav på stiftelsernas hållbarhetsredovisning 
som det görs i bolagen. Vidare gör vi bedömningen 
att den starka association som finns mellan företagen 
och pensionsstiftelserna borde vara ett så gott skäl 
som något att företagens hållbarhetsarbete tydligare 
ska reflekteras i stiftelsens placeringsriktlinjer.
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